
 De werkgever is wettelijk verplicht om jaarlijks de arborisico’s 
in zijn magazijn te inventariseren. Deze risico’s worden dan 
omgewerkt naar oplossingen. Voor de gemiddelde werkgever is 
dit een complexe zaak met grote aansprakelijkheidsrisico’s.

 De Logistieke Veiligheids Catalogus (LVC) is een tool die 
werkgevers helpt bij het inventariseren van arborisico’s en het 
verbeteren van de veiligheid en gezondheid in hun magazijn. 
Alle vormen van intern transport en opslag komen aan de orde.

 De bezoekers van deze site zijn altijd op zoek naar 
oplossingen die het veilig en gezond werken in hun bedrijf 
versterken. De LVC geeft een overzicht van de beschikbare 
oplossingen. De LVC is te beschouwen als een arbocatalogus, 
die door alle sectoren heen functioneert.

 De LVC-site is uitgewerkt vanuit de invalshoek 
arbeidsveiligheid. Dit biedt u als aanbieder de mogelijkheid 
om uw veiligheidsoplossingen gericht te presenteren aan een 
selectief publiek.

 Adverteren op deze site staat open voor aanbieders van 
kwalitatief hoogstaande oplossingen voor arbo-risico in een 
magazijnomgeving.

Staat uw oplossing 
onvoldoende duidelijk 
op onze site, neem 
contact op zodat we 
een aanpassing kunnen 
maken.

Mocht u over relevant 
foto-materiaal beschikken 
dan houden wij ons 
aanbevolen.

Koningsspil 51 
2265VJ Leidschendam

leerwerk@ziggo.nl
Bankrekening NL40INGB0006293

KvK Waalwijk 100244
BTW Nr. 8003.92.565

link voor meer informatie over LVC

De scoop is heel breed en omvat 
Veiligheids- en Gezondheids-
risico’s, die zijn uitgesplitst in 
een 16-tal domeinen:

 1 Routing terrain
 2 Docking vrachtwagens
 3 Goederenontvangst
 4 Opslagsystemen pallets
 5 Opslag en orderpicking kleingoed
 6 Langgoed/zwaargoed
 7 Buitenopslag
 8 Intern transport
 9 Personeelsstromen
 10 Consolidatie en verpakking
 11 Verpakkingsruimte/VAL
 12 Expeditie
 13 Acculading en tankstation
 14 Afvalverwerking
 15 Human resources
 16 Facilitaire voorzieningen

Als partner in de LVC-site 
mag u van ons het volgende 
verwachten:

+ Uw oplossing wordt gepresenteerd 
aan mensen die echt geïnteresseerd 
zijn in uw oplossing

+ Promotionele aandacht via 
vakbladen, Linkedin e.d.

+ Koppeling naar uw website, zodat u 
zelf uw klantcontact heeft

+ Uw oplossing behoort tot de meest 
veilige oplossingen

+ Gratis promotie via Google
+ Helpdesk ondersteuning via e-mail
+ Statistieken van bezoekers aan uw 
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