
Kijk uit bij het in- en 
uitstappen van de lift, 
het kan zijn dat de 
cabine niet volledig 
gelijk staat met de vloer.

Ga ver genoeg in de lift 
staan, met uw gezicht 
richting de uitgang en 
blijf weg bij de deur.

Kinderen moeten altijd 
onder begeleiding van 
een volwassenen zijn. 
Honden kort aan de lijn.

Als de cabine vol is, wees 
geduldig en wacht tot de 
volgende rit. Overschrijd 
de liftcapaciteit niet, dan 
raakt de lift overbelast.

Als u iets ongewoons 
ontdekt in de lift, zoals een 
kapotte spiegel of een raar 
geluid, meld dit dan bij de 
facilitymanager of 
liftonderhoudspartij.

Gebruik de 'deur open' 
knop om de liftdeuren 
open te houden voor 
een passagier die nog 
mee wil.

Liften dos
Op een juiste manier gebruik maken van de lift 

verzekert een veilige en comfortabele rit voor iedereen. 

Volg deze simpele handleiding om verwondingen te 

voorkomen en de veiligheid te verbeteren.
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Speel niet in of in de 
buurt van een lift.

Gebruik de lift niet 
tijdens brand of een 
ander noodgeval.

Liften don’ts
Aandachtig zijn en veilig handelen voorkomt voorkomt 

ongelukken bij de lift. Gebruik de lift niet tijdens een 

noodsituatie, gebruik dan altijd de trap. Vervoer geen te grote en 

te zware objecten met de lift en gebruik het niet als speelplaats. 

Probeer niet met je handen de deuren open te houden of te 

openen wanneer u vast komt te zitten in de lift.

Overbelast de lift niet met 
goederen die de 
liftcapaciteit overschrijden. 
Gebruik hiervoor een 
goederenlift of de trap. 

Probeer de liftdeuren 
niet open te houden 
door er voorwerpen of 
uw arm tussen te 
steken. Gebruik 
hiervoor de 'deur open' 
knop.

Druk op de alarmknop 
wanneer u opgesloten zit 
in de lift. Blijf kalm en 
probeer niet zelf uit de lift 
te komen. Wacht op hulp, 
in de lift bent u veilig.
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