Onderhoudsinstructies
sport- en speeltoestellen

Deze folder bevat de volgende documenten:

SWN Onderhoudshandleiding
SWN Inspectieschema

Introductie
Goed Beheer van sport- en speeltoestellen
De sport- en speelvoorzieningen van Street Workout Nederland vergen weinig onderhoud, maar
zijn niet volledig onderhoudsvrij. Daarom is het nodig dat de faciliteiten goed worden onderhouden,
waardoor de levensduur wordt verhoogt.
Wat zegt de wet?
Wat moet je als eigenaar van een sport- en/of speeltoestel volgens de wet nu wel en niet doen?
Volgens de Nederlandse wet (het WAS) moeten toestellen in de (semi-)openbare ruimte veilig zijn.
Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het goed beheer van je sport- en speeltoestellen.
Street Workout Nederland biedt in deze folder een stappenplan voor het goed beheren van sport
en speeltoestellen, zodat je aan de wet voldoet. De folder geeft kort en duidelijk uitleg over de
wettelijke verplichtingen die je hebt als eigenaar van een of meerdere toestellen. Als eigenaar
van openbare sport- en speelfaciliteiten bent u verplicht om ervoor te zorgen dat alle toestellen
en de valdempende vloer veilig zijn geïnstalleerd en worden onderhouden.
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Beheer
Als verantwoordelijke van sport- en speeltoestellen koopt u goedgekeurde toestellen, daarnaast heeft
u de verantwoordelijkheid om deze toestellen goed te laten plaatsen met de juiste ondergrond en goed
te beheren. Goed beheer zorgt ervoor dat een veilig sport- en/of speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in:
- Dat er een beheersplan is.
- Dat de toestellen volgens dit plan regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden.
- Dat deze activiteiten bijgehouden worden in dit logboek.
Jaarlijks beheersplan
Het beheersplan bestaat uit een overzicht van alle sport- en speeltoestellen, met daarbij
een duidelijke verwijzing naar de benodigde inspecties en onderhouds aandachtspunten.
Per toestel een logboek
Het WAS verplicht je een logboek per toestel bij te houden. Maak een overzicht per toestel wat de
punten zijn waarop slijtage zeker plaats kan vinden en wat dus goed gecontroleerd moet worden.
Via onderstaande linkt vindt u een voorbeeld van een beheersplan en logboek die u kunt downloaden
en gebruiken:
https://streetworkoutnederland.nl/over-swn/onderhoud-en-beheer/
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jaarlijks beheersplan
Maak een jaarlijks beheersplan waarin u de jaarlijkse inspectie en nog een aantal controles in kaart
brengt. Een grondige inspectie moet minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd worden. Zorg dat al uw
sport- en speeltoestellen tijdens deze jaarlijkse inspectie grondig gecontroleerd worden op slijtage.
Dit kan gedaan worden door de eigenaar/beheerder zelf, maar u kunt ook tegen betaling gebruik
maken van het SWN onderhoudscontract.
Logboeken bijhouden
Schrijf in het logboek per toestel wat er wanneer gecontroleerd is en wat de mankementen zijn.
Repareer alle mankementen en schrijf in het logboek wat er aan onderhoud gebeurd is. Bij intensief
gebruik moet u de inspecties en controles zo vaak doen dat je als beheerder in kan staan voor de
veiligheid van de toestellen. Geef duidelijke instructies wat er moet worden gedaan bij geconstateerde gebreken. Benoem iedereen die hierbij een taak heeft, maak een overzicht wie voor welke
werkzaamheden verantwoordelijk is. Denk hierbij ook aan externe partijen.
Informatie over onderhoud en beheer
Informatie over controles en onderhoud ontvangt u bij de levering van toestellen. Specifieke
aanwijzingen voor het onderhoud en inspecite van vaak voorkomende materialen staat
beschreven op pagina 7 .
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onderhoud
Met onderhoud wordt in de wet het volgende bedoeld: De werkzaamheden die men uitvoert om
sport- en speelgelegenheden die men in beheer heeft in de toestand te houden of weer in de
toestand te brengen die men voor de invulling van hun functie nodig acht.
Bij een sport- en/of speelgelegenheid horen natuurlijk niet alleen de toestellen, controles en
onderhoud moet ook gedaan worden voor de alle andere onderdelen van een speelplek zoals
straatmeubilair, hekwerk, bodembedekking, groen en verlichting. Voor onderhoud aan
infrastructuur en groen kunt u ook het beste de leverancier raadplegen.
Onderhoud is van groot belang om het sport- en speelplezier en veiligheid voor de kinderen,
jongeren en senioren voor langere tijd te kunnen garanderen. Inspecties, preventief en correctief
onderhoud en logboekadministratie zijn hierbij belangrijk. Maak voor het onderhoud met alle
betrokkenen een onderhoudsschema waarin alle werkzaamheden worden aangegeven.
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logboeken bijhouden
Het bijhouden en bewaren van logboeken voor attractie- en speeltoestellen is al sinds de invoering
van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht. Het hebben en bijhouden
van logboeken is van belang om aan te kunnen tonen dat beheerders voldoende aandacht
schenken aan de veiligheid van toestellen, met veilige sport- en speeltoestellen tot gevolg. In een
logboek staan alle relevante gegevens van het toestel, het bijbehorende bodemmateriaal, de
fabrikant of eventuele importeur, de eigenaar en de beheerder. Alle onderhoudswerkzaamheden,
de uitgevoerde inspecties met de resultaten en de eventueel uitgevoerde reparaties moeten hierin
worden opgenomen, daarnaast ook de eventuele ongevallen die met het toestel zijn gebeurd.
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inspecties
Verplichtingen voor de eigenaar/ beheerder
Als beheerder/ eigenaar bent u volgens het Attractiebesluit verplicht er voor te zorgen dat alle
toestellen goed geconstrueerd en geïnstalleerd zijn, zodat er bij gebruik geen gevaar voor
gezondheid en veiligheid bestaat. Daarnaast moet de beheerder/ eigenaar ervoor zorgen dat het
toestel gedurende de gehele periode dat hij het toestel beheert veilig blijft. Tijdens de gehele
gebruiksduur van het toestel op de locatie vormen de inspecties daarvoor de basis.
Inspectieschema
Door het opstellen van een inspectieschema kan dit belangrijke onderdeel van het beheer goed
gestructureerd worden.Benoem iedereen die hierbij een taak heeft, door personen specifiek te
benoemen bij de diverse taken is er altijd duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk
is zodat de kans kleiner is dat onderdelen van inspectie en onderhoud worden vergeten. Maak een
duidelijk schema van wanneer er wat moet worden gedaan, in de norm EN 1176-7 (www.nen.nl)
worden drie vormen van inspectie genoemd te weten:
1) De zeer regelmatige, visuele inspectie.
Street Workout Nederland adviseert wekelijks de visuele inspectie. Hierbij worden de toestellen
en de sport/speelgelegenheid visueel geïnspecteerd op acuut onveilige situaties en bijv. zwerfvuil.
2) De functionele inspectie.
Street Workout Nederland adviseert minimaal 2 x per jaar een uitgebreidere vorm van functionele
inspectie waarbij ook stabiliteit van het toestel, beschadigingen, lagers en aanhechtingspunten
worden gecontroleerd.
3) De jaarlijkse inspectie.
Street Workout Nederland adviseert minimaal 1 x per jaar een uitgebreide grote jaarlijkse inspectie
waarbij alle onderdelen nauwkeurig worden gecontroleerd, inclusief fundamenten.
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inspectieschema
Noteer alle controles, onderhoudsactiviteiten en reparaties altijd in het logboek.
Aanbevolen frequentie
Dagelijks
Wekelijks

1 a 2 maal per maand
Iedere maand

Ieder half jaar

Ieder jaar

Om de 2 tot 4 jaar

Onderhoudswerkzaamheden
Controle op acute onveilige omstandigheden.
Los bodemmateriaal gelijkmatig verdelen onder/bij toestel.
Sport- en speellocatie schoon houden.
Afval en ander ongewenst materiaal verwijderen.
Grasmaaien in groeiseizoen.
Los bodemmateriaal aanvullen.
Controle op beschadigingen van constructie en bodem.
Controle op bewegende delen van constructie.
Controle op vervuiling en vandalisme.
Controle op stabiliteit, stand en draagvermogen.
Smeren van lagers.
Controle op aantasting van materialen.
Controle op juiste bevestiging van materialen.
Controle op doorbuigen van stangen.
Behandelen van houtrotgevoelige plekken/onderdelen.
Houten onderdelen controleren op splinters.
Vloer controleren op schade en loslaten randen/ naden.
Controle op verzakkingen ondergrond.
Controle op stabiliteit van toestellen en onderdelen.
Controle van coating/verflagen.
Controle op bevestiging de bouten en klemmen.
Controle op bevestiging van netten, touwen, klimwanden.
Kunstgras inborstelen met kwartszand.
Kunstgras naden en randen nalopen.
Kunststof in de was zetten.
Gras bemesten en eventueel bij zaaien.
Zand bijvullen indien nodig.
Beitslagen opnieuw op aanbrengen.
Lakverflaag opnieuw aanbrengen indien nodig.

* Vervangende onderdelen zijn te bestellen via www.streetworkoutnederland.nl
SWN bepaalt als deze onder de garantievoorwaarden vallen of niet.
Het inschakelen van een SWN monteur kost €250,- ex BTW per dag.
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Wilt u meer informatie over onze producten?
Bel of mail voor meer informatie.

+31 (0) 6 34367552 | info@streetworkoutnederland.nl | www.streetworkoutnederland.nl

Bezoekadres: Papendallaan 60 | 6816 VD Arnhem |

Street Workout Nederland

