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Informatie voor medewerkers en studenten werkzaam binnen Faculty of Science 
In dit informatieblad vind je de betekenis van verschillende typen veiligheidsborden die je tegen kunt 
komen in de gebouwen van W&N. Iedereen wordt geacht de betekenis van de borden te kennen en de 
bijbehorende regels na te leven. 
 
 
 
1 Typen veiligheidsborden 
 
Veiligheidsborden geven in een oogopslag weer wat wel of niet mag, of wat een gevaar vormt. De vorm, 
kleur en symbolen van veiligheidsborden zijn door voorschriften in de wet bepaald.  

Elk type bord heeft zijn eigen betekenis: 

• Verbodsborden zijn rond, hebben een rode rand met schuine dwarsbalk en een zwart symbool 
op een witte achtergrond. De betekenis is STOP, dit mag niet! 
 

• Waarschuwingsborden zijn driehoekig, hebben een zwarte rand en een zwart symbool op een 
gele achtergrond. De betekenis is opgepast, mogelijk gevaar! 
 

• Gebodsborden zijn rond met een wit symbool op een blauwe achtergrond. De betekenis is dit is 
hier verplicht. 
 

• Reddingsborden hebben een rechthoekige vorm met een wit symbool op een groene 
achtergrond. Zij duiden de evacuatieroute en de plaats van reddingsmiddelen aan. 
 

• Brandbestrijdingsmiddelen hebben een rechthoekige vorm met een wit symbool op een rode 
achtergrond. Zij markeren de plaats van de blusmiddelen. 

 
2 Overzicht van gebruikte borden binnen W&N 
 
Op de volgende pagina’s staan de gebruikte borden met hun betekenis.  

  

 

Veiligheidsborden   
Informatieblad: Arbo introductie A022                          The text “Safety signs” is not yet available in English.  

Contact us: amd@science.leidenuniv.nl 

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
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2.1 Verbodsborden 
 

1. Verboden te roken 

2. Vuur, open vlam en roken verboden 

3. Geen drinkwater 

4. Geen toegang voor personen met een pacemaker  

5. Verboden toegang voor onbevoegden 

6. Handschoenen dragen verboden 

 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

  

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
http://www.veiligwinkel.nl/images/products/pictogrammen/verbodstekens/handschoenen verboden.jpg
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2.2 Waarschuwingsborden 
 

1. Gevaar 7. Laserstraal 

2. Gevaarlijke elektrische spanning  8. Biohazard 

3. Magneetvelden  9. Radioactieve stoffen 

4. Explosieve stoffen 10. Bijtende stoffen 

5. Ontvlambare stoffen 11. Giftige stoffen 

6. Oxiderende stoffen 12. Heet oppervlak 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  

5.   6.   7.  8.  

9.  10.  11.   12.  

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
http://www.pictogrammenwinkel.nl/waarschuwingen-c-203/bordjes-c-203_204/heet-oppervlak-c-203_204_880/heet-oppervlak-bordje-p-3642.html?zenid=375a7e9298937ec096286f9eb671eb5c
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2.3 Gebodsborden 
 

1. Oogbescherming verplicht 

2. Gehoorbescherming verplicht 

3. Handschoenen verplicht 

4. Veiligheidsschoenen verplicht 

5. Veiligheidshelm verplicht 

6. Gelaatsbescherming verplicht 

7. Adembescherming verplicht 

8. Overschoenen verplicht 

9. Gasfles vastzetten verplicht 

 

 

1.  2.  3.   

 

4.  5.  6.  

 

7.  8.  9. 

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/overschoenen-verplicht-c-178_179_618/
http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/gasfles-verankeren-c-178_179_343/
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2.4 Reddingsborden  

 

1. Eerstehulppost 6. Uitgang en nooduitgang 

2. Brancard 7. Richting nooduitgang  
(richting kan verschillen) 

3. Nooddouche 8. Plaats nooduitgang 

4. Oogdouche 9. Ontruimverzamelplaats  

5. Richting vluchtweg   
(richting kan verschillen) 

10. Etage aanduiding 
(bij verzamelplaats) 

 

1 .   2.   3.   

4.   5.   6.  

7.  8.    9.     

 

10.  

  

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
http://www.pictogrammenwinkel.nl/evacuatie-c-96/bordjes-c-96_98/verzamelplaats-c-96_98_112/
http://www.pictogrammenwinkel.nl/evacuatie-c-96/bordjes-c-96_98/etage-aanduiding-c-96_98_306/
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2.5 Brandbestrijdingsmiddelen 
 

1. Slanghaspel 

2. Blustoestel  

3. Handmelder 

 

 

1.  2.  3.  
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http://www.pictogrammenwinkel.nl/brandbestrijding-c-60/bordjes-c-60_62/brandhaspel-c-60_62_71/
http://www.pictogrammenwinkel.nl/brandbestrijding-c-60/bordjes-c-60_62/brandblusser-c-60_62_70/
http://www.pictogrammenwinkel.nl/brandbestrijding-c-60/bordjes-c-60_62/handmelder-c-60_62_273/
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