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Controlelijst Apparaten facilitaire dienstverlening 
 

Datum beoordeling: 

Lokaal: 

Gecheckt door: 

Arboknelpunten ovens en magne- 
trons 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1 Wordt de oven/magnetron (steeds) 
zo geplaatst dat die veilig gebruikt 
kan worden? (Het apparaat staat o.a. 
stabiel en heeft voldoende ventilatie- 
ruimte.) 

 
Geldt voor apparaten die bij gebruik 
steeds los neergezet worden. 

    

2 Is de oven/magnetron onbescha- 
digd? 

    

3 Zijn het snoer en de stekker in 
goede staat? 

    

4 Zijn de handvatten in goede staat?     

5 Zijn de ventilatieopeningen schoon 
en vrij? 

    

6 Zijn afzuigkappen geplaatst waar dat 
nodig is? 

    

7 Zijn er voldoende ovenwanten aan- 
wezig? 

    

8 Zijn er veilige ovenwanten aanwezig?     

9 Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

10 Hangt de veiligheidskaart van de 
oven/magnetron in zicht? 

    

 

Arboknelpunten kookplaten ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1 Is er voldoende afzuiging aanwezig 
bij de kookplaten? 
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2 Zijn de kookplaten onbeschadigd?     

3 Is de aansluitkabel/leiding in goede 
staat? 

    

4 Is de gasslang in goede staat (niet 
poreus)? 

    

5 Zijn de branders/glasplaten onbe- 
schadigd? 

    

6 Zijn er voldoende ovenwanten aan- 
wezig? 

    

7 Zijn er veilige ovenwanten aanwezig?     

8 Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

9 Hangt de veiligheidskaart van de 
kookplaten in zicht? 

    

 

Arboknelpunten keukenapparatuur 
(klein) 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1 Is het apparaat onbeschadigd?     

2 Zijn het snoer en de stekker in 
goede staat? 

    

3 Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

4 Hangt de veiligheidskaart van het ap- 
paraat in zicht? 

    

 

Arboknelpunten spoelkeuken, was- 
machine en wasdroger 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1 Staat de vaatwasmachine/wasma- 
chine/wasdroger op een stabiele, 
stevige ondergrond? 

    

2 Is de vaatwasmachine/wasmachine/ 
wasdroger onbeschadigd? 

    

3 Zijn het snoer en de stekker in 
goede  staat? 
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4 Zijn de rubbers/roosters onbescha- 

digd? 
    

5 Zijn de handvatten van de deur in 
goede staat? 

    

6 Is er een veilige plek aanwezig om de 
wasmiddelen op te slaan? 

    

7 Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

8 Hangt de veiligheidskaart van het ap- 
paraat in zicht? 

    

 

Arboknelpunten koelkast en vriezer 
(witgoed) 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1 Staat de koelkast/diepvries op een 
stabiele, stevige ondergrond? 

    

2 Is de koelkast/diepvries onbescha- 
digd? 

    

3 Zijn het snoer en de stekker in 
goede staat? 

    

4 Zijn de rubbers onbeschadigd?     

5 Zijn de handvatten van de deur in 
goede staat? 

    

6 Is de binnenkant van de koelkast/ 
diepvries onbeschadigd? 

    

7 Staat de temperatuur van de koel- 
kast ingesteld op ongeveer 4 °C 
(gemeten met een thermometer)? 

 
Boven de 4 °C blijven etenswaren 
minder lang houdbaar en bestaat het 
risico op snellere bacteriegroei. 
Onder de 4 °C kost meer energie en is 
niet nodig. 

    

8 Staat de temperatuur van de vriezer 

ingesteld op -18 °C of iets daaronder 
(gemeten met een thermometer)? 

 

De ideale temperatuur in een vriezer  
 

Zie volgende pagina 
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 is -18 °C. Hiermee blijven 

producten langer vers en ben je 
niet onnodig veel kwijt aan 
energiekosten. 
 

    

9 Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

10 Hangt de veiligheidskaart van het ap- 
paraat in zicht? 

    

 

 


