
Scoutinggroep

MODEL: Petzl Sama naam: Groepsnaam scouting

SERIE Nº: 00-0001145151 Adres: Bergstaße 13

Lutjebroek

Historische Controle

fabricage: 2009 Aanschaf: 2010 Ingebruikname: 10-9-2010

Tenzij het genoemde artikel binnen de hier omschreven voorwaarden valt, kan een inspectie worden 

uitgevoert. Valt het artikel binnen de genoemde voorwaarden dan is structurele afwijzing van gebruik  

een noodzaak.

- Het klimharnas heeft krachten ondergaan welke gelijk staan aan een val met factor 1

- Het klimharnas is ouder dan 6 jaar

- Het harnas is niet opgeslagen buiten bereik van zonlicht en 4 jaar oud

Aangeschaft:    8 (maand) 20   10 (jaar) Vervalt: 8 -   20 16

Visuele Controle C G TM TR R

Conditie, bandmateriaal (sneën, slijtage, verbranding, chemisch) x

Conditie, krachten dragend stiksel (sneën, slijtage, rafelen) x

Conditie, bevestigingspunten (deformatie, krassen, slijtage, corrosie) x

Conditie, gespen (deformatie, krassen, slijtage, corrosie) x

Conditie, beschermende elementen (tubulaire beschermingshoezen) x

Controle comfort componenten C G TM TR R

Conditie, polstering (sneën, slijtage, verbranding, chemisch) x

Conditie, niet krachten dragend stiksel x

Operationele controle C G TM TR R

Zijn gespen juis ingestoken x

Functionaliteit verstelbare gespen x

Aanbindpunten voorzien van hulpmiddelen (controle via separaat formulier) x

C: Comment (see below) / G: Good / TM: To Monitor / TR: To Repair / R: Reject

Verf door gebruik weggesleten, géén deformatie of krassen

TR: Wanneer je het door erkend reparateur kunt laten maken

R is reject, artikel vernietigen (controleformulieren bewaren, controle historie)

Uitspraak (vinken) Goed voor gebruik v Niet goed voor gebruik

Datum van inspectie: 1-1-2011

Inspecteur (volledige naam): je naam

Boven genoemde Inspecteur is verantwoordelijk gesteld door Handtekening bestuurslid:

het bestuur van de scoutinggroep zoals in kaderhoofd vermeld.

Aan dit formulier zijn géén rechten te ontlenen en is alleen ter 

registratie van een aantoonbare visuele controle. Ter kennisname van uitgevoerde actie

Levensduur: Wekelijks 2 jaar, Maandelijks 3 jaar, Jaarlijks/Sporadisch: 6 jaar 

Handtekening 

Veiligheidsartikel Inspectie Formulier 

Harnas

Comment:


