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OPGELET 

 
LEES DEZE HANDLEIDING ZEER AANDACHTIG DOOR VOORALEER U DE 
BALUSTRADE GEBRUIKT. 
 
U MOET ALS VAN DIT BEVEILIGINGSSYTEEM ER STEEDS UW KLANT AAN 
HERINNEREN DE VERNOEMDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN DIT DOCUMENT 
OP TE VOLGEN.  
 
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.  
 
Gebruiksdoel: 

Afsluiten van een ruimte  

Onderhoud:  

Zie lijst van “preventief onderhoud” 

AANDACHT !! 
 
Lees de meegeleverde handleiding aandachtig. Bezorg het ondertekende document aan uw 
installateur of leverancier. Vermeld datum van ondertekening en daarbij de handgeschreven tekst 
‘Gelezen en goedgekeurd’.  
 
Beveiligde zone = 
 
Een zone, een gebied, sector, streek, strook, domein, omgeving, regio, terrein, … die behoedt, 
beschermt, beschut, bewaakt, garandeert, verzekert, verdedigt, …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
 
Vergeet niet dat veiligheid het belangrijkste is bij het opzetten/gebruiken van de balustrade.  
 
Veiligheid heeft voorrang boven het decoratief voorkomen. Niet leunen, springen, zitten of 
rechtstaan op de rand van de balustrade, noch stappen op de bovenprofielen (zowel open of 
dicht). Het systeem werd hiervoor niet ontworpen.  
 
De balustrade dient gemonteerd te worden op 1 meter van de rand van het water. Indien u dit 
naleeft is noch de fabricant noch de installateur verantwoordelijk.  
 
Nooit in de beveiligde springen vanop de balustrade of voor een zwembad niet duiken vanop de 
balustrade.  
 
Geen gebruik maken van de balustrade onder invloed van alcoholische dranken, medicijnen of 
drugs en andere verdovende of oppeppende middelen. 
 
Geen tafels, stoelen of andere voorwerpen plaatsen in de buurt van de beveiligde zone. Dit  om te 
vermijden dat kinderen toegang hebben tot de beveiligde zone door het gebruik van een opstap 
om over de balustrade te kruipen of erop te lopen.  
 
Geen glijbaan plaatsen over de balustrade.  
 
De balustrade niet gebruiken als ophangrek voor handdoeken en andere voorwerpen.  
 
In de buurt van, rond of op de balustrade geen gebruik maken van puntig schoeisel/voorwerpen. 
Deze kunnen de balustrade beschadigen.  
 
Verwijder regelmatig vuil (takken, bladeren, zand, stenen…) rond of in de balustrade. Deze 
kunnen de balustrade hinderen in zijn werking (in- en uitklappen).  
Men mag de omheining niet openen nog sluiten als er vuil tussen de stangen of het onderprofiel 
zit. Indien deze balustrade toch wordt geopend of gesloten zal dit de spijlen beschadigen.  
 
De balustrade bij sneeuw- en vriesweer niet openklappen of dichtklappen. 
 
Hou minstens 20 cm afstand van het onder- en bovenprofiel bij het open of dichtklappen.  
 
Bedien de balustrade (open –en dichtklappen) altijd met 2 handen.  
 
Gebruik het handvat van elke module om de balustrade open- of dicht te klappen.  
 
Informeer uw installateur tijdig waar leidingen liggen alvorens het system te verankeren.  
 
Controleer regelmatig de onderdelen van uw balustrade om mogelijke beschadiging op te sporen. 
Verzeker uzelf ervan dat alle onderdelen goed bevestigd zijn. Verwittig een specialist bij 
beschadiging.  



 
De veiligheid van uw kinderen hangt van uzelf af ! Het risico is groter voor kinderen onder 5 jaar. 
Een ongeluk komt niet alleen anderen over ! Voorkom mogelijke ongelukken en wees voorbereid  
 
Laat geen speelgoed achter in nabijheid en in de beveiligde zone bv. het zwembad  
 
In geen enkel geval vervangt de balustrade constante waakzaamheid. Een ongeval is snel 
gebeurd. 
 



1. Productspecifieke informatie. 
 
 
Gebruikersdoel. 
 
Balustrade voor minstens de gedeeltelijke of tijdelijke afscherming van een ruimte.  

De balustrade is eenvoudig opbergbaar en heeft tot doel een doorgang af te sluiten of een 

gevarenzone af te schermen. Een combinatie van gebruiksgemak en permanente veiligheid is de 

doelstelling.  
 
Kenmerken: 
 
De balustrade wordt manueel opgezet. Verschillende modules worden op lange lengtes aan elkaar 
bevestigd.  
De balustrade kan op- of ingebouwd worden.  
 
De balustrade verhindert de toegang tot de beveiligde zone voor o.a. kinderen kleiner dan 5 jaar.  
 
De balustrade is minstens 1,10 m hoog.  
 
Het is aangewezen de balustrade op min. 1m afstand van de rand van de beveiligde zone (bv 
water) te monteren. Het is aangewezen de balustrade niet te ver van de beveiligde zone (bv. de 
waterrand) te installeren om de functie van het systeem niet te verliezen.  
 
We wijzen erop om opstappen (muren, boomstronken, stoelen, …) die het mogelijk maken om 
over de balustrade te springen of klimmen te verwijderen.  
 
De balustrade sluit geen goed toezicht van de beveiligde zone (bv. het zwembad) uit.  
Bijvoorbeeld : 
Een zwembad blijft een gevaar voor kinderen onder de 5 jaar of voor personen die kunnen 
zwemmen. Elke toegang tot het zwembad dient bij afwezigheid van een verantwoordelijke te 
worden afgesloten.  
 
Tip : voorzie in de nabijheid van de beveiligde zone (bv.een zwembad) de nummers van 
hulpdiensten (brandweer, dokter, ziekenhuis, politie, …) 
 
!!! De veiligheid is enkel gewaarborgd met een balustrade in openstaande toestand !!!   



 
 
 
Fundamentele informatie. 
 
Deze uitvoering wordt steeds op maat geleverd volgens de wensen van de klant. Deze is conform 
de geldende technische normen in dit verband. 
 
Het zwembad kan een ernstig gevaar voor uw kinderen zijn. Kinderen in de buurt van een 
zwembad hebben uw voortdurende waakzaamheid en actieve surveillance nodig, zelfs als ze 
kunnen zwemmen 
 
Deze barrière is geen vervanging voor gezond verstand of heft de individuele 
verantwoordelijkheid niet op. De waakzaamheid van een verantwoordelijke volwassene is de 
belangrijkste factor voor de bescherming van kinderen. In geval van afwezigheid van een 
bewakend volwassene moet elke toegang tot de beveiligde zone (bv. het zwembad) afgesloten 
worden, zelfs bij kortstondige afwezigheid.  
 
In geval van breuk of problemen met de balustrade, neemt u alle noodzakelijke maatregelen om 
de toegang tot de beveiligde zone (bv. het zwembad) voor jonge kinderen te voorkomen, totdat de 
reparatie van de balustrade is voltooid, dit voor, tijdens en na de werken.   
 
De aanwezigheid van een ouder en / of een verantwoordelijke volwassene is vereist wanneer de 
beveiligde zone (bv.het zwembad) geopend is.  
 

 
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om bij een ongeval hulp te kunnen bieden.  
Hou noodnummers bij de hand en markeer ze duidelijk rond de beveiligde zone (bv.het 
zwembad).  
Voorzie EHBO materiaal rond de beveiligde zone (bv.het zwembad) bijvoorbeeld voor een 
zwembad : zwemvesten, reddingsboeien, … 
Controleer op regelmatige basis de goede werking van de balustrade. Neem actie om 
onregelmatigheden zo snel mogelijk op te lossen.  
 



° Voor alle installaties 
 
De gebruiksaanwijzing dient ter informatie en voorkoming van gevaren tijdens het gebruik, het 
onderhoud en inspectie van deze uitvoering. 
 
Alleen wanneer deze gebruikshandleiding en de montagehandleiding strikt in acht wordt 
genomen, kunnen ongevallen en materiële schade worden vermeden, en een storingsvrije werking 
van de balustrade worden gegarandeerd. 
 
Verder zorgt het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing voor: 
verminderde schade en reparatiekosten,een verhoogde levensduur van de balustrade. 
 
Als de uitvoering in open stand vergrendeld is, mag men de balustrade niet proberen neer te 
leggen zonder eerst te ontgrendelen. Ontgrendelen gebeurt met de meegeleverde sleutel. Schade 
aan de balustrade door het ontgrendelen met een andere sleutel kan niet verhaald worden op de 
installateur of producent. 
Bij verlies van de sleutel kan deze bijgekocht worden bij de installateur of producent. 
 
Tijdens het openen of sluiten enkel de meegeleverde handgrepen gebruiken zodat men nergens 
gekneld kan geraken. 2 handen gebruiken bij het openen –en/of sluiten van de balustrade. 
 
Tijdens het sluiten ervoor zorgen dat men met de voeten onderaan niet gekneld geraakt.  
 
Bij ijsvorming of sneeuw de uitvoering niet bedienen.  

Kleur van de anodisatie is zeer sterk afhankelijk van het basismateriaal ( aluminium ). 
Basismateriaal wat onderling tussen twee verschillende persingen ( leveringen ) kan verschillen. 
Hierdoor kunnen dus in meer of mindere mate niet te voorkomen kleurverschillen ontstaan.  

Reglementair gebruik en leveringsomvang. 
  
De eigenaar van deze uitvoering moet er over waken dat het uitvoering niet gebruikt wordt door 
kinderen of personen die het juiste gebruik verkeerd zouden kunnen inschatten. 
 
Om beschadiging te voorkomen moeten bladeren, takken en andere voorwerpen vreemd aan de 
balustrade worden verwijderd uit het onderprofiel.  
 
Meer uitleg betreft extra belastende factoren op de balustrade zoals sneeuw, ijsvorming, 
dichtzitten door stof, …..  vind U terug op internet.  
 
 
1.4. Informatie met betrekking tot de veiligheidsvoorzieningen. 
 
Zie punt 4.1.1 
 
Veiligheidsvoorzieningen zoals omschreven dienen gevolgd te worden.  



 
 
 
2. Algemene informatie 
 
 
2.1. Geldigheidsgebied 
 
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de door  Securfence geproduceerde uitvoering.  
 
2.2. Aansprakelijkheid 
 
Bij schade die is ontstaan door niet reglementair gebruik en eigenmachtige, in deze 
gebruiksaanwijzing niet voorziene ingrepen, vervalt iedere aanspraak op garantie.  
 
Voor deze schade kan  Securfence niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
2.3. Fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
 
Het toepassingsgebied alsook de gebruiksomstandigheden van deze uitvoering (zie ook naar de 
criteria vastgelegd in de offerte / contract en gebruiksvoorwaarden) mogen niet worden 
gewijzigd. 
 
Wijzigingen aan deze uitvoering mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd, dit in het 
kader van punt 2.3 Kwalificatie van het personeel. 
 
Bij problemen, storingen of tijdens andere onregelmatigheden moet onmiddellijk een vakman 
worden gecontacteerd om het probleem te herstellen. 
 
2.4. Copyright 
 
Alle rechten voorbehouden. Het is verboden onderdelen in enigerlei vorm zonder de voorgaande 
toestemming van Secur-Fene te reproduceren of met gebruik van elektronische systemen op te 
slaan, te verwerken, te vermenigvuldigingen of te verspreiden. Overtredingen verplichten tot 
schadevergoeding. 
 
2.5. Betekenis van gebruikte veiligheidssymbolen en pictogrammen. 
 
Dienen te worden aangebracht volgens de meegeleverde desbetreffende lijst met uitleg.  
Deze vindt men ook terug op internet. 
 
2.6. Verantwoordelijkheid indien de klant zelf de uitvoering monteert. 
 
Ongeacht wie de uitvoering plaatst, deze dient geplaatst te worden zoals omschreven op de 
handleidingen volgens de omschreven normen.   
Eventueel documenten in te vullen nodig voor o.a. CE dienen ook in dit geval ingevuld te worden 



en terug gezonden naar ofwel de dealer ofwel naar de fabrikant.  
 
 
Ook het al of niet aanbrengen van het CE label valt in dit geval onder de verantwoordelijkheid 
van de klant.  
  
Klant zelf is en blijft in dit geval zelf verantwoordelijk voor het correct volgen van de procedure.  
Indien nodig kan deze hulp vragen hiervoor van de dealer of de fabrikant.  
 
Alle nodige documenten hiervoor zitten mee geleverd bij de levering.  Waar nodig voorzien van 
uitleg. 
 
3. Transport en opslag 
 
3.1. Transport 
 
De onderdelen van deze uitvoering kunnen – afhankelijk van grootte en plaatselijke 
omstandigheden – met een vorkheftruck of hefgereedschap worden getransporteerd. 
 
3.1.1 Transport met vorkheftruck 
 

	
Gevaar De vorkheftruck moet bediend worden door 
een hiervoor opgeleid persoon en volgens de 
regels van goed vakmanschap.	
Bij het 
optillen van de last steeds letten dat het 
zwaartepunt van de last stabiel is. 

 
3.1.2 Transport met hefgereedschap 
 

	
Gevaar Het hefwerktuig moet bediend worden door 
een hiervoor opgeleid persoon en volgens de 
regels van goed vakmanschap.	
De last moet 
aangeslagen worden volgens de regels van 
goed vakmanschap.	
Bij het optillen van de 
last steeds letten dat het zwaartepunt van de 
last stabiel is. 

 
 

3.2. Opslag 
 
Plaats alle te monteren onderdelen in een ruimte of op een locatie die de nog niet 
samengebouwde onderdelen beschermt tegen de weersinvloeden. 
 
3.3. Afval 
 
Verpakkingsafval wordt in een door de klant ter beschikking gestelde container gedaan. 



4.   Extra aanpassingen.   
 
Indien verder niets omschreven in het contract moet de klant zorgen dat aan de bestaande 
constructie, waar men moet op werken, niets moet aanpassen. De bijkomende tijd die men nodig 
heeft voor het demonteren en aanpassen van bestaande onderdelen is ten laste van de klant.  
 
5. Bediening. 
 
5.1. Inleiding. 
 
De eigenlijke bediening van deze uitvoering is zeer eenvoudig. Wel is het van groot belang om 
alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer men de balustrade 
gebruikt. 
 
° Indien manuele bediening 
 
De bediening mag niet geforceerd worden wat aanleiding zou kunnen geven tot beschadiging van 
het bedieningssysteem. 
 
5.2. Het gebruik van de balustrade. 
 
Voordat u deze uitvoering bedient, moet u zich ervan vergewissen dat er aan onderstaande 
voorwaarden is voldaan : 
Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen in de baan van de balustrade die de uitvoering 

beschadigen. 
De ruimte rondom deze uitvoering is vrij van obstakels. 
 
5.3. Storingen bij bediening (indien elektrische bediening) 
Waarneming Actie 
Klemming Controleer obstakel onderprofiel 
. Controleer spijlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Onderhoud, inspectie en herstelling. 
 
 
6.1. Onderhoud en inspectie 
 
 
6.1.1. Algemene aanwijzingen 
 
Er voor zorgen dat er geen stof, zand, sneeuw, stro, bladeren of ander vuil in het onderprofiel 
liggen.  
 
Door stof, zand, sneeuw, stro, bladeren of ander vuil kan de balustrade in meer of mindere mate 
klemmen.  Dit kan een uitvoering extra belasten of zelfs overbelasten.  
Meer uitleg betreft deze extra belastende factoren vind U terug op internet.  
 
6.1.1.1. Kwalificaties van het personeel 

 
Waarschuwing 

Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden 
mogen alleen door geschoold en 
geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd 
(zie 2.3 „Kwalificaties van het personeel“) 

 
6.1.1.2. Veiligheid 
 
Zie punt 2.4 „Fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften“ 
 
6.1.1.3. Inspectiedocumentatie-preventief onderhoud-opleveringsrapporten. 
 
Jaarlijks onderhoud en inspectie van deze uitvoering gebeurt door een vakman.  
Securfence adviseert zijn dealers om de resultaten van het preventief onderhoud vast te 
leggen.Hiervoor bestaan per uitvoering een lijst. 
De klant wordt er toe gehouden te handelen als een goede huisvader, zijn materiaal goed te 
onderhouden en als dusdanig verondersteld wordt vroegtijdig slijtage en storingen te herkennen. 
Indien de klant geen preventief onderhoud toepast vervalt de garantie.  
Garantie kan eventueel blijven indien er geen oorzakelijk verband is tussen de schade en het al of 
niet hebben van een onderhoudscontract. Voor inlichtingen of uitleg betreft een 
onderhoudscontact kan men de dealer of Securfence contacteren.  
 
 
 
 



6.2.1.2. Veiligheid 
 
Zie ook punt 2.4 Fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. 
 
Securfence wenst er nogmaals op te wijzen dat het uitvoeren van herstellingen zonder 
raadpleging van een specialist, de veilige en zekere werking van de balustrade kunnen in gedrang 
brengen. 
 
 
6.2.1.3. Netheid 
 
Tijdens de herstellingswerken moet de grootst mogelijke netheid in acht worden genomen.  
 
Taken voor en tijdens het herstellen 
 
	
Waarschuwing Indien blijkt tijdens een onderzoek van de 

installatie dat er schade zal moeten hersteld 
worden of dat een preventieve herstelling 
noodzakelijk zal zijn dan moet de te 
herstellen component door een origineel, 
aan Securfence eigen onderdeel, vervangen 
worden. Indien deze bepaling niet wordt 
gerespecteerd dan vervalt elke 
aansprakelijkheid ten opzichte van deze 
constructieve aanpassing.	
	
Er bestaat een 
genummerde wisselstukkenlijst. Het 
vermelden van dit nummer bij contactname 
met Securfence zorgt ervoor dat het juiste 
onderdeel zal worden (na)geleverd. 

 
  
6.2.3    Afschermingen.  
 

Mogen NOOIT gedemonteerd worden tenzij door techniekers van Securfence of 
technisch aangestelden van Securfence (bv. dealer) indien nodig voor herstellingen of 
onderhoud.  
Beschadigde afschermingen moeten hersteld worden. 



7. Buitendienststelling, demontage en afvalverwijdering 
 
 
7.1. Buitenbedrijfstelling en demontage. 
 

 
Waarschuwing 

De montage-/demontagewerkzaamheden 
mogen alleen door geschoold en 
geïnstrueerd personeel met specifieke 
vakkennis worden uitgevoerd (zie 2.3 
„Kwalificaties van het personeel“). 

 
Tijdens het buiten bedrijf stellen en/of de (gedeeltelijke) demontage van deze uitvoering  moet 
erop worden gelet dat : 
De algemene veiligheids- en gezondheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen (zie 2.4 

“Fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften“). 
Deze uitvoering moet bij afbraak in omgekeerde zin afgebroken worden zoals hij 
opgebouwd werd. 

 
 
7.2. Afvalverwijdering 
 
Het afzonderlijke materiaal moet, overeenkomstig de milieuvoorwaarden, op de juiste wijze als 
afval worden behandeld. 
 
8. Garantiebepalingen:   
 
Securfence waarborgt dat de goederen vrij zijn van productiegebreken en overeenstemmen met 
haar technische specificaties.  
 
De producten zijn niet bestand tegen de ongecontroleerd inbeukingen door voertuigen en/of 
dieren.  
 
Securfence geeft 10 jaar garantie op vaste installaties, alsook op de beweegbare installatie, doch 
op dit laatste onderdeel blijft een risico van 10% per jaar ten laste van de klant. 
 
De garantie zal pas door Securfence worden verleend als er een  jaarlijks onderhoud werd 
uitgevoerd.  
 
De klant dient een kopie van het onderhoudsverslag te bezorgen aan Securfence. 
 
De waarborg is beperkt tot de kostenloze vervanging van de defecte onderdelen. Alle vervangen 
onderdelen zullen eigendom zijn van Securfence behoudens anders overeengekomen. 
 
De waarborg zal niet gelden in de volgende gevallen: 
 
-     De goederen zijn niet in overeenstemming met de technische specificaties van Securfence  



      of met een normaal gebruik in gebruik genomen. 
-     Het defect is te wijten aan de nalatigheid van de klant (bv. door het niet respecteren van de 

bepalingen van de gebruiksaanwijzing, en andere verwaarlozingen al of niet met opzet 
garantie te bekomen, …). 

-     Indien de goederen, in overeenstemming met de specificaties van de klant, geïnstalleerd zijn 
door     
       Securfence of door iemand anders, samen met ander materiaal dat niet door Securfence     
       werd gemaakt, is het materiaal dat niet door Securfence werd gemaakt niet gedekt door de    
       waarborg van Securfence. 
-     Indien de klant of een derde na de montage aanpassingen of herstellingen uitvoert aan de    
      onderdelen van Securfence.  
-     Indien de klant aanpassingen vraagt waarbij om geen enkele reden nog garantie kan verleend  
      worden. Dit laatste kan evenwel vermeld worden op het controleblad van de montage. 
-     Indien de goederen correct werden gemonteerd doch het defect te wijten    
      is aan de ondergrond waarop de goederen werden gemonteerd. 
 
 
9. Wisselstukkenlijst.  Zie montagehandleiding.   
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AFLEVERINGSBEVESTIGING 

 
De garantie van Securfence kan slechts verleend worden wanneer deze bon compleet ingevuld en 
ondertekend terug bezorgd wordt op het bovenvermelde adres.  
 
Naam van de klant:            …………………………………………………………………. 
                     
                     Straat:            ..………………………………………………………………...  
       
     Pc en gemeente:            …………………………………………………………………. 
               
                      Land:            ………………………………………………………………….  
 
                Telefoon:             ………………………………………………………………… 
 
Type uitvoering     :         ..................................................................................................... 
 
Serie nr.                 :            ..................................................................................................... 
 
Bouwjaar        :         ..................................................................................................... 
 
Leverdatum           :            ..................................................................................................... 
 

 
     Stempel van de installateur:    Handtekening van de monteur /  installateur:  
 
 
 
 
        …………………………..                                   ……………………………………. 
 
 
Tevens bevestig de klant ontvangen te hebben:  
       *      De gebruikershandleiding van bovenvermeld product.  
       *      De EG.-verklaring van overeenstemming.  
 
Handgeschreven naam van de klant:                                          Handtekening van de klant:  
Of stempel .    



 
 
…………………………………………..                        ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


