
 
OBB (met name Elske Oost) verzorgt voor Keurmerkinstituut een deel van de Studieochtend veiligheid en toezicht. Wij 
mogen de cursus van 13 september met een korting van 100 euro (bijna de helft) aan onze nieuwsbrieflezers aanbieden. 
 

In de hoop van dienst te zijn en met speelse groet, 
OBB Speelruimtespecialisten  

Johan Oost 

 

NIEUWSflits NUMMER 48 extra 
augustus 2018 

Studieochtend veiligheid en toezicht (€ 145 ipv €245) 
 
Op 13 september aanstaande geeft Keurmerkinstituut in samenwerking met Elske Oost van OBB de Studieochtend Veiligheid en toezicht. 
Zie www.keumerk.nl/….warenwetbesluit-attractie-en-speelto/ 
 
Heb je nog medewerkers die deze willen volgen? Zo ja, dan kunnen we deze aanbieden voor slechts EUR 145,00 (korting EUR 100). 
Vermeld bij opgave van deelnemers svp code “STUDIE145”. 
 
Inhoud: 
In deze studieochtend krijgt u uitleg over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de uitwerking ervan. In één ochtend 
bent u op de hoogte van alle rechten en plichten uit dit besluit die belangrijk zijn bij de realisatie van speelprojecten. 
De studieochtend is opgedeeld in de drie blokken; voorbereidingsfase, realisatiefase en nazorgfase. In ieder blok wordt kort ingegaan op de 
organisatie van toezicht en directievoering bij spelen. Onderwerpen als aanbesteden, contractdocumenten, bouwvergaderingen, planning, 
communicatie, oplevering en garantie passeren daarbij de revue. Steeds gevolgd door de veiligheidsaspecten vanuit het WAS in iedere fase. 
Deze ochtenden zijn uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig toestellen aanschaft of dat binnenkort zal doen. De deelnemers krij-
gen een reader mee met informatie over de aanschaf en plaatsing van speeltoestellen aangevuld met veel handige tips. 
Tijdens de cursus krijgt u voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u zelf praktijkvoorbeelden inbrengen. 
 
Wat leert u? 

Na het volgen van deze studieochtend weet u onder andere: 

• Hoe aanbestedingen voor speelprojecten worden gedaan. 

• Welke natuurlijke objecten onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vallen. 

• Of een toestel aan de Europese normen moet voldoen. 

• Hoe u een toezichtproject moet organiseren en wat er voor nodig is. 

• Of u als beheerder zelf toestellen mag ontwikkelen en plaatsen. 

• Of u als beheerder zelf reparaties mag verrichten, of dit aan de leverancier moet overlaten. 

• Wat garantiebepalingen zijn en wat je kan eisen. 

• Wat de werkwijze is van handhavers op dit gebied. 

• Wat de consequenties zijn van het WAS voor beheerders van speeltoestellen (logboeken, inspecties en certificering). 

 
Deze cursus is bedoeld voor: 

• beheerders, inspecteurs en toezichthouders van speeltoestellen (gemeenten, scholen, speeltuinverenigingen, kinderdagverblijven); 

• fabrikanten, leveranciers en architecten en ontwerpers; 

• projectleiders speelprojecten; 

• aanbesteders speelprojecten. 
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Afmelden nieuwsbrief:  

klik hier of info@obb-ingenieurs.nl 

U ontvangt de nieuwsbrief via  

https://keurmerk.nl/opleidingen/speelgelegenheden/studieochtend-warenwetbesluit-attractie-en-speelto/
mailto:johan@obb-ingenieurs.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief
http://www.obb-ingenieurs.nl
http://www.speelprikkel.nl/enquete/afmelden?start
mailto:info@obb-ingenieurs.nl?subject=Graag%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20OBB%20nieuwsbrief

