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In Nederland vonden vorig jaar 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat 
werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Bijna net zoveel als in de twee jaar daarvoor, 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
In 2019 liep meer dan 3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar fysiek letsel of geestelijke 
schade op bij een ongeval op de werkplek. Veel incidenten zijn het gevolg van struikelen, uitglijden, een 
verkeerde beweging of zwaar tillen. Grotendeels is dit met de juiste maatregelen te voorkomen. 
 
Bijna de helft van de ongevallen vond plaats in de zorg, industrie en handel. Relatief gezien vonden in 
de logistiek, de bouw, het afvalbeheer en bij waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De ICT en 
energiesector tellen relatief de minste incidenten. 
 
Naast de antislip middelen die Haagh Protection verkoopt,  
bieden we al vele jaren onze Variogate systemen aan om  
veilig werken op hoogte te verbeteren.  
 
Voor de aardigheid hebben wij van Haagh Protection eens  
een vergelijk gemaakt tussen onze Variogates en de  
veiligheidskantelhekken van de concurrentie, die we soms tegenkomen als zogenaamd goedkoop 
alternatief. 
Wij krijgen namelijk af en toe te horen dat onze prijs aan de hoge kant lijkt. Hierop willen we graag eens 
ingaan: 
 
Onze kwalitatief hoogwaardige Variogates worden geproduceerd in lijn met Europese regelgeving voor 
licht stalen constructies (EN-1991-1).  Hierbij passen wij bijvoorbeeld op diverse plekken hoge sterkte 
staal (S355) toe en kwalitatief hoogwaardige verbindingsmaterialen, bedoeld om een lange levensduur 
te verkrijgen en werkkrachten optimaal te beschermen.  
 
Wij zien bij veel andere producenten heel vaak minder sterke constructies doordat bij veel gelaste 
verbindingen het laswerk erg zwak is. Daarnaast gebruikt Haagh Protection daar waar 
boutverbindingen toegepast worden dikkere bouten en betere verbindingsmethoden die niet zomaar 
zullen losraken of bij impact beschadigen of verbuigen. 
 
Aan al onze verbindingen liggen grondige sterkteberekening ten grondslag. De zandzakslingerproef is 
hier het beste bewijs van: https://www.youtube.com/watch?v=RtBg5tbOz0c. 
Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door jaarlijkse TUV audits. 
 
 
 
 
 
 
Het gebruik met een Variogate® en een standaard kantelhek is eigenlijk het beste te vergelijken met 
professioneel gereedschap versus hobby gereedschappen. De prof zal altijd degelijk en duurzaam 
gereedschap kopen. Gereedschap dat lang meegaat en in de tijd zijn meerprijs dubbel en dwars 
terugbetaald. Het hobby gereedschap is leuk om af en toe een klusje mee te doen maar zal zijn 
kwaliteiten snel verliezen. 
Zo is het ook met onze Variogate! Als u kunt begrijpen dat er een kwaliteitsverschil, dat ook de prijs in 
eerste aanschaf anders maakt, of anders gezegd: 
 

De ergernis over de matige kwaliteit duurt voort, terwijl de vreugde over de 
lage prijs reeds lang vergeten is 

https://www.youtube.com/watch?v=RtBg5tbOz0c
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Haagh Protection biedt u in ieder geval: 
 

• Zo’n 40 jaar ervaring met doorlaatinrichtingen en veiligheidskantelhekken; 

• TUV gecertificeerde producten; 

• Eenvoudig te monteren toestellen; 

• In de praktijk bewezen oplossingen voor een lange levensduur; 

• Efficiënt ruimtebeslag;  

• Snelle levertijden; 

• Maatwerk indien gewenst; 

• Goede service. 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag is uiteindelijk: hoe gaat u het beste om met uw en de veiligheid van uw medewerkers bij 

opsteekpunten om, bij het werken op een verdiepingsvloer of mezzanine? 

Wij denken dat u het antwoord al weet…. 
 

Meer informatie en de beste oplossingen kunt u vinden via www.variogate.com, info@haagh-
protection.com of via tel. 0161-229559. 

 
Met vriendelijke groet, Kind Regards, Mit freundlichen Grussen, Meilleures Salutations, 
 
Remco van Beurden 
Sales Department 

R.v.Beurden@haagh-protection.com 
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