PBM-pakket

voor jou als LiSser
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Informatie veiligheidsmiddelen (PBM's) 2022-2023
De school heeft een PBM-pakket geselecteerd voor jou als LiSser. Indien gewenst is er ruimte voor eigen keuze.
Het door de LiS samengestelde pakket bestaat uit de volgende artikelen inclusief prijzen:
Productomschrijving

Eenheid

Aantal

Prijs incl. BTW

Veiligheidsbril Honeywell Adaptec Red/Black Mt. Narrow
Veiligheidsbril Honeywell Adaptec Red/Black Mt. Regular
Veiligheidsbril Honeywell Adaptec Red/Black Mt. Wide
Veiligheidsbril Honeywell op sterkte compleet
NORTH overzetbril type: POLYSAFE (optie)

Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk

1
1
1
Optioneel
1

€14,67
€14,67
€14,67
Op aanvraag
€ 3,45

Veiligheidsschoen Elten Sensation up Low ESD S3
Veiligheidsschoen Elten Sensation up Mid ESD S3
Veiligheidsschoen Elten Maverick Black Low ESD S3
Veiligheidsschoen Elten Maverick Black Mid ESD S3
Veiligheidsschoen Elten Vintage Lady Black Low ESD S3
Veiligheidsschoen Elten Vintage Lady Black Mid ESD S3
Veiligheidsschoen Elten (totaal assortiment)

Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar

1
1
1
1
1
1
1

€94,05
€95,92
€95,43
€99,06
€97,13
€100,67
Op aanvraag

Inlegzool Sensicare Low
Inlegzool Sensicare Medium
Inlegzool Sensicare Lady Sole Low
Inlegzool Sensicare Lady Sole Medium

Paar
Paar
Paar
Paar

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

€11,86
€11,86
€11,86
€11,86

Kendal gehoorbescherming op maat Soft (otoplastieken)

Paar

1

€102,25

Kariban Poloshirt
Kariban Poloshirt (optie)
Kariban Poloshirt lange mouw (optie)
Kariban vest zonder capuchon (optie)

Stuk
Stuk
Stuk
Stuk

1
1
1
1

€43,86
€14,62
€21,85
€44,71

Betaling
De veiligheidsmiddelen kunnen enkel betaald worden per pin. Alle aangemeten producten dienen op de
aanmeetdag betaald te worden, vergeet dus niet je pinpas mee te nemen!
Levering en garantie is volgens voorwaarden van De Haas Industrial Supply B.V.
Vanaf 1 juli 2022 zijn bovenstaande prijzen niet meer van toepassing.
Houd rekening met 5 tot 8 procent prijsverhoging na 1 juli 2022.
Aanmeten
Het aanmeten van de PBM’s vindt plaats op dinsdag 28 juni 2022 op de LiS.
Voor het aanmeten van de veiligheidsschoenen is een deskundige aanwezig.
Voor het aanmeten van de otoplastieken raadt de LiS je aan (maximaal twee weken) voorafgaand een bezoek aan
je eigen huisarts te brengen indien je last hebt van overmatige productie van oorsmeer. De huisarts kan bepalen
of je oren in goede medische toestand zijn om de otoplastieken aan te laten meten. Voor verdere informatie over
de volledige aanmeetprocedure van de otoplastieken verwijzen we je door naar bijlage 4.
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Veiligheidsbrillen op sterkte
Voor brildragende studenten biedt de LiS de mogelijkheid een veiligheidsbril op sterkte aan te schaffen. De LiS
werkt samen met Honeywell safety products die 300 dealeropticiens in de Benelux heeft. Er is dus altijd een
opticien in de buurt waar je terecht kunt.
Ben je een brildragende student en wil je een veiligheidsbril op sterkte, neem dan tijdens het aanmeten even
contact op met de preventiemedewerker voor verdere informatie.
Ik heb al PBM's
Indien je al in het bezit bent van de hierboven genoemde PBM's is het mogelijk deze in de praktijk te gebruiken,
met als voorwaarde dat je deze PBM's laat controleren en goedkeuren tijdens het officiele aanmeetmoment op de
LiS. Na goedkeurig ontvang je hiervoor een bewijs.
Extra informatie
Bij problemen met jouw PBM's word je doorverwezen naar de preventiemedewerker van de LiS. De
preventiemedewerker zal advies en/of vervangende PBM's verzorgen (op eigen rekening voor de student). Een
op voorhand aangegeven bedrag voor eventuele vervanging is op aanvraag bij de preventiemedewerker
beschikbaar.
Preventiemedewerker
De preventiemedewerker is naast bovenstaande hulpverlening verantwoordelijk voor toezicht op het naleven van
het Arbo beleid. Voor extra informatie over het Arbo beleid en/of over de PBM's kun je contact opnemen met de
preventiemedewerker van de LiS: de heer R.J. Hollebeek (hollebeek@lis.nl).

3
Bijlage 1| Veiligheidsschoen S3
Sensation uitvoering Low en Mid High

Vintage Lady uitvoering Low en Mid High

Maverick Black uitvoering Low en Mid High

Elten heeft naast schoenen ook allerlei andere comfort hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld inlegzolen. Inlegzolen
zijn daarnaast ook standaard in het pakket opgenomen voor studenten met problemen aan de voet. Dit is de
Sensicare inlegzool. Andere inlegzolen zijn enkel mogelijk op aanwijzing van de aanmeetdeskundige van Elten.
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Bijlage 2| Veiligheidsbrillen
Honeywell Adaptec in 3 verschillende pasvormen

Bijlage 3| Poloshirt
Kariban Poloshirt

Inclusief LiS logo
180 gram
90% katoen
Beschikbaar in maten: S, M, L, XL en XXL
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Bijlage 4 | Otoplastieken Kendal
De otoplastieken zijn op maat gemaakt precies volgens de vorm van jouw oor, wat een perfecte demping en
draagcomfort garandeert.
Het aanmeten van deze otoplastieken geschiedt door een deskundige van Kendal.
De aanmeetprocedure verloopt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

De gehoorgang wordt bekeken of deze vrij is van obstakels;
Er wordt een watje ingebracht in de gehoorgang;
Er wordt silicone in de gehoorgang en oorschelp gespoten om een afdruk te maken;
Voor een korte tijd kun je niet bewegen, praten en kauwen zodat de silicone kan uitharden;
De silicone afdruk wordt verwijderd.

Voor verdere informatie over de otoplastieken kun je terecht op de website van Kendal.

