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Veiligheidsinstructies inzamelen zonnepanelen bij 

inzamelpunten 

 
Deze informatie is specifiek van toepassing bij het inzamelen van zonnenpanelen bij een inzamelpunt en vult de 
algemene instructies en de regels van goed vakmanschap aan. 
De nationale en locale wetgeving dient te allen tijde te worden toegepast. 
 
Deze veiligheidsinstucties dienen te worden doorgenomen voor het starten van de werkzaamheden bij het 
inzamelpunt. 

 

Algemene veiligheidsvoorschriften 
 

 
A Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Veiligheidsschoenen Handschoenen Veiligheidsbril 

   
 Aanbevolen 

B Waarschuwing  
- Let op voor scherpe randen aan een zonnepaneel 
- Let op voor gebroken zonnepanelen 
- Let op voor niet geisoleerde voedingskabels aan een zonnepaneel 

 

 

   
  

Zonnepanelen zijn breekbaar en zouden zorgvuldig moeten worden behandeld.  Men dient 
deze panelen te verzamelen in de voorziene PV Cycle box welke beschikbaar zijn bij 
geselecteerde inzamelpunten.   
Werp geen zonnepanelen in de voorziene PV Cycle box, maar zet ze rustig in de box. 
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Bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen 
A Verplaatsen van zonnepanelen:  

- Bekijk vooraf het parcours en verwijder alle obstakels 
- Bij het tillen van een zonnepaneel ga je zo dicht mogelijk bij het paneel 

staan en zak je (indien nodig) door de knieen en hou je de rug gestrekt 
om zo ergonomisch mogelijk het zonnepaneel te heffen 

- Bij het verplaatsen van het zonnepaneel, zorg ervoor dat je je rug 
gestrekt houd. 

- Indien de zonnepaneel moeilijk handelbaar is, vraag eventueel hulp 
van een collega 

 

  

 

B Sorteren van zonnepanelen in de PV Cycle box: 
- Hou je rug recht en breng met beide handen het zonnepaneel dwars in de PV Cycle 

box 
- Plaats het deksel er op en de PV Cycle box is klaar voor transport 

   
C 
  

Let op:  
- Een zonnepaneel kan scherpe randen hebben (snijwonde bovenste ledematen) 
- Een zonnepaneel kan vallen op je voet (voetletsel) 
- Grijp niet zomaar naar de voedingskabels aan de achterkant van het zonnepaneel 

(elektrocutie) 
- Voor een gebroken zonnepaneel (snijwonde bovenste ledematen) 

    
 


