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Eenmalige hijsbanden 
Ze zijn er overal op de bouw. Witte banden of 
banden met een bedrijfsnaam er op. Banden voor 
eenmalig gebruik of alleen bestemd voor het hijsen 
van de aangeleverde bouw elementen (kozijnen, 
hout, wapening etc.). 
 
Hijsbanden kunnen bedoeld worden voor eenmalig 
gebruik. In het algemeen wordt de kleur wit gebruikt 
of staat de naam van de leverancier er op.  
 
Gebruiksfactor 
De gebruiksfactor is 5 of 7. De factor 5 duidt op 
eenmalig gebruik en de factor 7 duidt op meermalig gebruik. Het verwarrende is dat ook witte 
banden vaak een gebruiksfactor van 7 hebben. Dus zelf een onderscheid proberen te maken 
tussen eenmalig factor 5 en meermalig factor 7 is niet realistisch en wordt afgeraden. 
 
Wat is eenmalig? 
Eenmalige hijsbanden worden door de fabrikant / leverancier aangebracht om ze vervolgens tot 
montage op de bouwplaats te kunnen hijsen. Dus transport in één richting; van leverancier naar 
bouwplaats! Daarna mogen de hijsbanden niet meer gebruikt worden. 
 
Mogen eenmalige hijsbanden gebruikt worden? 
Zoals de fabrikant / leverancier heeft aangebracht mogen en dienen ze gebruikt te worden (zie ook 
label). Hijsbanden mogen niet opnieuw worden aangebracht of verplaatst ten opzichte van de 
oorspronkelijke, door de fabrikant bepaalde positie! 
 
Controleer voor het hijsen of aan de aangeleverde partij de hijsbanden correct en vakkundig 
aangebracht zijn (bijvoorbeeld: niet los, niet verschoven, niet achter scherpe delen). Gebruik je 
vakmanschap als machinist. 
 
Mogen eenmalige hijsbanden meermalig gebruikt worden? 
Nee. 
 
Gebruik nooit eenmalige hijsbanden (gebruik = aanbrengen aan de last) voor andere lasten. Ook 
niet voor kleine hijsjes en ook niet voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: trekken / sjorren). 
 
Statiegeld 
Vaak zijn hijsbanden voorzien van statiegeld en gaan ze retour naar de leverancier. De fabrikant / 
leverancier kan mogelijk besluiten om de gebruikte hijsbanden meermalig te gebruiken. Dit is 
echter de verantwoordelijkheid van de fabrikant / leverancier die dit zelf beoordeelt. 
 
 
 



 
Moeten eenmalige hijsbanden gecertificeerd zijn? 
Ja, volledig. 
 
Ze moeten voorzien zijn van een werklastaanduiding, gebruiksaanwijzing, identificatie en CE 
markering (label).  De fabrikant / leverancier moet een CE verklaring (certificaat) kunnen 
overleggen. Het is echter niet gebruikelijk dat deze op de werkplek aanwezig is. 
 
NB: label eraf is afkeur! 
 
Beheer eenmalige hijsbanden 
Zorg voor orde en netheid. Behandel eenmalige hijsbanden als je 
eigen hijsbanden. Verzamel ze en ruim ze op! Dan kunnen ze ook 
niet onder je eigen kraan gebruikt worden! 
 
 
 
 
 

 
 
Ruim de eenmalige hijsbanden of hijsbanden van de fabrikant direct op na het 
werk. Geef ze af aan de verantwoordelijke op de bouwplaats. Dit toont je 
vakmanschap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


