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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Richtlijnen voor de bescherming tegen lawaai en vibraties

Bij de productie van gereedschappen voor de oppervlaktebewerking en voor 
het doorslijpen van materialen richt PFERD zich op de basiseisen van veilig-
heid en gezondheid van de arbeider. Als premiumfabrikant is het ons doel 
gereedschappen en productieprocessen ergonomisch en efficiënt verder te 
ontwikkelen voor de gebruiker. Wij zien het als onze taak de gebruiker van 
PFERD-gereedschappen uitgebreid te informeren over de nieuwe inzichten en 
mogelijkheden tot bescherming van de gezondheid en veiligheid.

Talrijke wetten, verordeningen en voorschriften regelen de arbeidsbescher-
ming, gezondheid en veiligheid op de werkplek. De arbeidsbescherming 
omvat alle maatregelen, die er toe bijdragen het leven en de gezondheid van 
de mensen tijdens het werk te beschermen, hun werkkracht te behouden en 
arbeid een menswaardige vorm te geven. Daaronder valt ook het voorkomen 
van arbeidsongevallen, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsge-
varen.

Voor de wettelijke vormgeving van de arbeidsbescherming is de betreffende 
staat verantwoordelijk. Evenwel zijn de landen in hun wetgeving afhankelijk 
van de Europese Unie (EU). De Europese Unie harmoniseert de bepalingen 
van de arbeidsbescherming van de lidstaten en heeft vergaande gronden en 
activiteiten geschapen om de gezondheid op de werkplek te beschermen. De 
EU-richtlijnen voor de arbeidsbescherming zijn voor alle lidstaten verplicht en 
moeten door hen omgezet worden.

Arbeidsbeschermingsrichtlijnen van de Europese Unie (EU)

In de EU werden de minimale eisen aan de bescherming van de werkenden 
tegen lawaai (2002/44/EG) en vibratie (2003/10/EG) vastgelegd. In Duitsland 
werden deze door de lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening van  
6 maart 2007, die ten slotte door artikel 5 paragraaf 5 van de verordening van 
18 oktober 2017 gewijzigd is, in nationaal recht omgezet.
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Lawaaibelasting kan schade aan onze gezondheid toebrengen

Lawaai is een ongewenst geluid (bijv. machinegeluiden, toon, knal, luide 
muziek, storend spreekgeluid), dat kan leiden tot gehoorverminderingen of tot 
schade aan de gezondheid.

Slechthorendheid door lawaai staat aan de top van de statistiek van be-
roepsziekten. Veel geluid op de werkplek kan het gehoor van de werkenden 
beschadigen. In Duitsland zijn ca. 5 miljoen werknemers door schadelijke 
aantasting van het gehoor uitgeschakeld.

Zo functioneert het oor 

Ons gehoor berust op een fascinerend mechanisme: 
Elk geluid bestaat uit trillingen. Deze worden als golven door de lucht overge-
bracht en door ons oor opgenomen en verwerkt. Wij horen.

Het oor leidt de toongolven door de gehoorgang naar het trommelvlies. Daar-
door gaat dit trillen. De trillingen worden overgedragen via de gehoorbotjes 
(hamer, aambeeld en stijgbeugel) op de vloeistof in het gehoorslakkenhuis, het 
eigenlijke gehoororgaan.

Op deze vloeistof vormen zich golven, gelijk aan die, die een in het water 
geworpen steen teweegbrengt. Zo geraken de trillingen in het binnenoor. Het 
binnenoor is bekleed met fijne haarcellen. Deze haartjes zetten aan het einde 
van de keten de mechanische trilling om in elektrische impulsen. Via de ge-
hoorzenuw worden ze naar de hersenen geleid en daar ontstaat het eigenlijke 
gehoorbeeld.

zenuw

hamer

slakkenhuis

aambeeld en stijgbeugel
trommelvlies

oorschelp

gehoorgang
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Versterkte lawaaibescherming voorgeschreven op de werkplek

Voorschriften en grenswaarden

Wanneer de geluidswaarden gemeten worden, wordt een filter gebruikt die 
de eigenschappen van het gehoor simuleert. Dit filter wordt aangeduid als  
A-filter. Geluid wordt gebruikelijk in decibel = dB(A) gemeten.

In februari 2003 vaardigden het Europese parlement en de Europese Raad de 
EG-richtlijn 2003/10/EG uit. Deze richtlijn regelt in welke mate personeel aan 
lawaaioverlast mag worden blootgesteld. Zoals reeds in de oude richtlijn vast-
gesteld, wordt ook in de nieuwe richtlijn vooral de nadruk gelegd op de plicht 
van technische lawaaivermindering.

In de Duitse omzetting van deze richtlijn in de lawaai- en vibratiewerkbescher-
mingsverordening wordt onderscheid gemaakt tussen twee waarden voor de 
dagelijkse dosiswaarden: de onderste grenswaarde van 80 dB(A) alsmede de 
bovenste grenswaarde van 85 dB(A). Bij het bereiken resp. overschrijden van 
deze waarden moeten maatregelen genomen worden, die uit de tabel op 
bladzijde 5 afgelezen kunnen worden.

Gezondheidsgevolgen van hoge lawaaibelasting

Bij hoge lawaaibelasting, bij harde muziek of veel wegverkeergeluid worden 
de haartjes naar beneden gedrukt. Zij geleiden dan slechter net zo lang tot zij 
zich weer opgericht hebben. Een explosieknal of vele jaren langdurig lawaai op 
de werkplek kunnen de haartjes doen knikken of laten afbreken. Het gevolg is 
een gehoorverlies, dat niet hersteld kan worden, omdat de haartjes niet meer 
teruggroeien.

Het horen is een van de hoofdwaarnemingen van onze hersenen, lawaaibe-
lastingen werken afleidend. Concentratieverlies en vermoeidheid, verminderd 
werkrendement door verhoging van de belasting van het orgaan, ontbrekende 
concentratie, opmerkzaamheid en een storing van de spreekcommunicatie zijn 
het gevolg.

Het genezen van slechthorendheid is niet mogelijk; ook gehoorapparaten kun-
nen slechts een beperkte verbetering bereiken. Daarom is het belangrijk zich 
tegen lawaaioverlast te beschermen.
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Preventiemaatregelen tegen lawaai
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Geluidsdrukniveau (dB)

Geluidsdrukniveaus worden in de lineaire fysische eenheid voor druk, Pascal, 
gemeten. Het menselijk oor kan geluidsprocessen in een nauwelijks voorstel-
baar groot geluidsdrukniveau registreren. Om hier met beter overzichtelijke, 
kleinere getalwaarden te kunnen opereren, worden de intensiteiten van 
geluidsvoorvallen in decibel (dB) aangegeven. Bij decibel gaat het om een 
logaritmische grootte.

Ook het menselijk gehoor heeft een bij benadering logaritmische gevoelig-
heid. Dit leidt er toe, dat een tot 10 dB hoger geluidsdrukniveau dubbel zo 
hard aangevoeld wordt. Een verdubbeling van de gehoorervaring vindt al bij 
een tot 3 dB hoger geluidsniveau plaats.

Voorbeelden voor geluidsdrukniveau

Preventiemaatregelen

Bij het overschrijden van de onderste grenswaarde moet aan de werknemer 
gehoorbescherming ter beschikking gesteld worden. Het gebruik is echter pas 
bij het bereiken of overschrijden van de bovenste grenswaarde verplicht. Tot 
de plichten van de werknemer behoort het dragen van gehoorbescherming in 
lawaaiige ruimtes, die extra als zodanig aangeduid moeten worden.

Machines zijn de grootste lawaaibronnen op de werkplek. Voor zover is de eis 
naar lawaaivermindering aan de bron, d.w.z. bij de gebruikte machines, een 
wezenlijke factor in het concept van de lawaaivermindering.

Als premiumproducent geeft PFERD in de eigen productie de voorkeur aan 
zo geluidsarm mogelijke machines en arbeidsprocessen en werkt steeds aan 
de ontwikkeling van lawaai gereduceerde gereedschappen. De afbraamschijf 
SGP WHISPER STEELOX overtuigt door haar gepatenteerde, uit meerdere lagen 
opgebouwde vorm. De SGP WHISPER STEELOX produceert duidelijk minder 
vibraties en aanzienlijk minder lawaai dan traditionele afbraamschijven. De 
lawaaibelasting wordt ongeveer tot 12 dB(A) verminderd, wat overeenkomt 
met een reducering van meer dan 90%.

Onderste / bovenste grenswaarde (LEX, 8h) > 80 dB(A) > 85 dB(A)

Informatie- en scholingsplicht
X  

(> 80 dB(A))
Gehoorbescherming ter beschikking stellen X
Recht op preventief audiometrisch onderzoek, wanneer inschatting en meting 
op een gezondheidsrisico duiden

X

Recht op gehooronderzoek door de arts X

Draagplicht gehoorbescherming
X 

(> 85dB(A))
Programma voor lawaaivermindering X
Kenmerken van de lawaaisectoren X
Afgrenzing resp. toegangsbeperking, voor zover technisch mogelijk en gerecht-
vaardigd door blootstellingrisico

X  
waar > 80 dB(A) zijn kan

Bijhouden van een gezondheidsverklaring, indien inschatting en meting op een 
bedreiging stuiten

(X) (X)

Bron: volgens Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening van 06.03.2007.

Alle gereedschappen
en meer informatie:

www.pferd.com
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Vibratiebelasting kan schade toebrengen aan onze gezondheid

Werking van vibraties voor het menselijk lichaam

De werking van trillingen wordt onderzocht met het doel grenswaarden vast 
te leggen, die ingeval van het aanhouden er van de bescherming van de 
gezondheid waarborgen. De belemmering van prestatievermogen en ge-
zondheidstoestand door trillingen, geïsoleerd of in combinatie met lawaai, 
zijn eveneens het voorwerp van humaan experimentele onderzoeken, die ter 
beschikking staan tot de hoogmodern uitgeruste laboratoria.

De bedreiging van de gezondheid door vibratiebelasting is afhankelijk van de 
ingangsplek (bijv. voeten, zitvlak, handen) op het menselijk lichaam, de hoogte 
van de vibratie-inwerking en een zich jarenlang voortdurende dagelijkse her-
haling van de vibratie-inwerking.

Het volgende onderscheid
wordt gemaakt:

 ■ Totaallichaam-vibraties  
Vibratie-inwerking via de voeten 
(staand) of het zitvlak (zittend) 
bijv. uitgaande van voertuigen, 
grondwerkmachines, heftrucks, 
tractoren enz.

 ■ Hand-arm-vibraties 
Vibratie-inwerking via de han-
den bijv. uitgaande van in de 
hand gehouden en handgeleide 
vibrerende gereedschappen,  
apparaten, machines of werk-
stukken alsmede mogelijker-
wijze van bedieningselementen 
op mobiele en stationaire 
machines.

Gezondheidsgevolgen van hoge vibratiebelasting

De werking van vibraties hangt af van de frequentie en kracht. Het laagfre-
quente spectrum leidt tot spier- en skeletziektes (beschadiging van de ge-
wrichten).

Het hoogfrequente spectrum beschadigt het periferische vaten- en zenuwen-
systeem (doorbloedingstoringen aan vingers en handen tot aan gevoelloosheid 
en verlies aan grijpkracht). Reeds geringe vibratiebelastingen kunnen klachten 
en beperkte productiviteit veroorzaken.

Vibraties zijn mechanische trillingen, die bij een langdurige overbrenging op 
het hand-arm-systeem (hand-arm-vibraties) of op het totale lichaam (totaal-
lichaamvibraties) de gezondheid van de mens bedreigen. Vibraties kunnen tot 
doorbloedingstoringen, schade aan botten en gewrichten, neurologische of 
spierziektes, rugpijn en beschadigingen aan de wervelkolom leiden.
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Versterkte vibratiebescherming is verplicht op de werkplek

Voorschriften en grenswaarden

In juli 2002 vaardigde het Europese Parlement de EG-richtlijn 2002/44/EG uit. 
Zij bevat de minimale voorschriften voor de bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de werknemer tegen de bedreiging door fysische inwerkingen 
(vibraties). De richtlijn kent een basis- en een grenswaarde.

Volgens deze verordening is de werkgever verplicht, o.a. de trillingsbelasting 
op de werkplek vast te stellen. Als bedreigend kunnen werkplekken bestem-
peld worden, waarop voortdurend trillingsbelastingen in de vorm van hand-
arm-vibraties of totaallichaam-vibraties optreden.

Allereerst worden duur en hoogte van de vibratiebelasting gemeten. Binnen 
een vastgesteld tijdsbestek van 8 uren wordt de zogenoemde dagblootstel-
lingwaarde verkregen.

Overal waar met vibrerende gereedschappen of machines gewerkt wordt, 
moeten de nieuwe richtlijnen aangehouden worden. Van de werkgever wordt 
verlangd, dat hij de vibratiebelasting van zijn medewerkers kent, registreert 
en – indien noodzakelijk – tegenmaatregelen in gang zet. 

Basis- en grenswaarden

Basis- en 
blootstellinggrenswaarden 

voor trillingen

Hand-arm-vibraties 
(HAV)

Totaallichaam-vibraties 
(GKV)

Dagelijkse vibratiebloot-
stellingwaarde A(8)

Dagelijkse vibratiebloot-
stellingwaarde A(8)

Basiswaarde A(8) = 2,5 m/s² A(8) = 0,5 m/s²

Blootstellinggrenswaarde A(8) = 5,0 m/s² A(8) = 0,8 m/s² 
Z-richting 
(verticaal) 

 
A(8) = 1,15 m/s² 

X-/Y-richting 
(horizontaal)

Bron: volgens Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening van 06.03.2007.
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Preventiemaatregelen

Wordt de basiswaarde van 2,5 m/s² bij hand-arm-vibraties overschreden, dan 
is de werkgever verplicht in een maatregelenplan te beschrijven met welke 
middelen en in welk tijdsbestek de belasting van de werknemer verminderd 
zal worden. Bij het bereiken van de grenswaarde van 5,0 m/s² bij hand-arm-
vibraties is het doorgaan met trillingsbelastende werkzaamheden niet toege-
staan. Hetzelfde geldt bij totaallichaam-vibraties (zie tabel op bladzijde 7).

Bij het bereiken van de basiswaarde:
 ■ Vibratieverminderingsprogramma met technische en organisatorische 

maatregelen uitwerken en doorvoeren (§ 10 LawaaiVibratieWerkbesch.).
 ■ De medewerkers over mogelijke gezondheidsrisico’s informeren, scholen en 

bedrijfsgeneeskundig adviseren (§ 11 LawaaiVibratieWerkbesch.).
 ■ De medewerkers uit voorzorg bedrijfsgeneeskundige onderzoeken aanbie-

den (regelgeving bedrijfsgezondheidszorg.).

Bij het bereiken van de blootstellinggrenswaarde:
 ■ Onverwijld oorzaken vaststellen en verdere maatregelen treffen om de 

blootstelling op een waarde onder de blootstellinggrenswaarde te laten 
dalen (§ 10 LawaaiVibratieWerkbesch.).

 ■ Voor de werknemers uit voorzorg regelmatige bedrijfsgeneeskundige on-
derzoeken inplannen (regelgeving bedrijfsgezondheidszorg).

Kwaliteit staat in onlosmakend verband met gebruik en klanttevredenheid. 
Daarom onderzoekt en ontwikkelt PFERD innovatieve hoogkwaliteitsproducten 
voor de reducering van trillingsinvloeden, bijvoorbeeld de antivibratiehandgreep 
SENSOHANDLE en de rechte slijpmachine met elastisch gelagerde as.

Basis voor de in deze brochure vermelde verklaringen over lawaai- en vibratiebelastingen: 
“Verordening voor de bescherming van de medewerkers tegen het in gevaar brengen van de 
gezondheid door lawaai en vibraties” in de versie van 18 oktober 2017. Uitgebreide informatie en 
ondersteuning vindt u ook bij de betreffende bedrijfsverenigingen.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Preventiemaatregelen tegen vibraties

Machines

9

Meer informatie over rechte slijp-
machines met elastisch gelagerde 
as en de SENSOHANDLE vindt u in 
het gereedschappenhandboek 23, 
catalogusbereik 9.
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Stofbelasting kan schade toebrengen aan onze gezondheid

Voorschriften en grenswaarden

De luchtkwaliteit in werkruimtes moet essentieel overeenkomen met de 
buitenluchtkwaliteit. Om gezondheidsredenen is naast het stofgehalte van 
de schadelijke stoffen de grootte van het stofpartikel beslissend. Men on-
derscheidt in Alveolaire stof (A-stof) en Inadembare stof (E-stof), die voor de 
respectievelijke verschillende grenswaarden gelden.

Stof:    Grenswaarde volgens TRGS 900:

Longblaasjes indringende stof (A-stof) 1,25 mg/m³

Inadembare stof (E-stof)   10 mg/m³

Omdat het op werkplekken tot aanzienlijke schommelingen in de concentratie 
van stoffen in de ademlucht kan komen, worden de grenswaarden voor de 
werkplekken aangevuld door korte tijd waarden. Deze begrenzen de waarde 
van de maximale overschrijding en beperken de schommelingen in hun 
duur en frequentie. Een globale vastlegging van de parameters voor korte 
tijd waarde is op basis van de zeer verschillende werkingseigenschappen 
van separate stoffen niet mogelijk. In principe geldt echter, dat na maximaal 
achtvoudige overschrijding van de arbeidsgrenswaarde viermaal per werktijd 
meer dan 15 minuten geen verdere blootstelling aan stof mag gebeuren.

Stof is de verdeling van vaste stoffen in haar grove, fijne of fijnste vorm, in de 
lucht. Deze verspreide verdeling kan door mechanische en chemische processen 
en door de opnieuw in de lucht brengen van neergeslagen deeltjes, bijvoorbeeld 
gemorst materiaal, veroorzaakt worden. De luchtkwaliteit in werkruimtes wordt 
door stof beïnvloed. Voor de bedreiging van de gezondheid is niet alleen het 
stofgehalte van de schadelijke stoffen verantwoordelijk, maar in de eerste plaats 
de grootte van het stofpartikel: des te kleiner, des te hoger het risicogevaar.

Het volgende onderscheid
wordt gemaakt:

 ■ Inadembare stof (E-stof) 
Een partikel met diameter 
> 10 μm (1/1000 mm), de 
zogenaamde grofstof, blijft aan 
de neushaartjes of de slijmhuid 
van de neus-ruik-ruimte 
hangen.

 ■ Longblaasjes indringende 
stof (A-stof) 
Kleine stofpartikels kunnen 
via de luchtwegen en de 
bronchiën tot diep in de longen 
doordringen. Daarom wordt 
het fijnstof ook als inhaleerbaar 
resp. als longingaand fijnstof 
gekenmerkt.
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Preventiemaatregelen tegen stof

Werken met verhoogde krachtsinspanning of in ongunstige lichaamshoudin-
gen, vooral over een langere tijd, kunnen schade aan de gezondheid berok-
kenen en zijn een gevaar voor het spierskelet-systeem. Er kunnen chronische 
beschadigingen optreden met voortdurend toenemende langdurige klachten, 
zoals toename van gewrichtsziektes, peesschedeontstekeningen, beschadigin-
gen van omringende zenuwen en spierverkrampingen.

Lichamelijke belasting kan schade toebrengen aan onze gezondheid

Preventiemaatregelen

Volgens § 5 Wet Arbeidsbescherming (Duitsland) is de werkgever verplicht, de ar-
beidsomstandigheden met betrekking tot uw mogelijke gezondheidsbeschadigende 
invloeden te evalueren. Voor de beoordeling moet de combinatie tijdsduur, frequen-
tie, houding, actiekracht en uitvoeringsvoorwaarden in acht worden genomen.

Een mogelijkheid om deze gezondheidsbeschadigende invloeden tegen te wer-
ken, is het gebruik van kleine, lichte en gemakkelijk hanteerbare alsmede gemak-
kelijk te leiden gereedschappen en machines. Want bij het gebruik van gereed-
schappen komt het er op aan, dat het werk met de geringste krachtinspanning 
bij de best mogelijke controle en zo groot mogelijk comfort kan geschieden. 

Basis: Wet arbeidsbescherming Duitsland.

Preventiemaatregelen

Om de medewerkers tegen het door stof in gevaar brengen van de gezondheid 
te beschermen, is het aanhouden van de arbeidsplaatsgrenswaarden noodzake-
lijk. Om deze redenen moeten installaties, machines en apparaten zo gekozen 
en ingezet worden, dat zo weinig mogelijk stof vrij komt. Komt er dan toch nog 
stof vrij, moet door de firma op de volgende punten gelet worden:

 ■ Stoffen op de plaats waar zij ontstaan resp. naar buiten komen aanpakken 
en indien mogelijk volledig afvoeren.

 ■ Stof veroorzakende machines enz. van werkzame afzuigingen voorzien. 
Die afgezogen lucht daarbij zo afvoeren, dat zo weinig mogelijk stof in de 
luchtwegen van de medewerkers geraakt.

 ■ Onvermijdbare stofophopingen door vochtige, natte of zuigende werkwijze 
verwijderen.

Maatregelen bij werkzaamheden, waarbij men blootgesteld wordt aan stof:
 ■ Een uitbreiding van de stof op onbelaste werkplekken verhinderen.
 ■ Organisatorische maatregelen aangrijpen om de duur van de blootstelling 

aan stof te verkorten.
 ■ Geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting, speciaal voor de adembe-

scherming, ter beschikking stellen. De adembescherming moet bij bloot-
stelling van stof gedragen worden.

Als innovatieve gereedschapsoplossingen stelt PFERD onder andere de High Speed 
Disc ALUMASTER voor de bewerking van aluminium voor, omdat er geen voor 
de gezondheid gevaarlijke en explosieve stoffen vrijkomen. De diamantgereed-
schappen voor gieterijen kenmerken zich eveneens door een geringe stofbelasting 
dankzij de vormbestendigheid van het slijpgereedschap (geen eigen slijtage).

Basis voor de over stofbelasting vermelde verklaringen: Gevaarlijke stoffenverordening (GevStofV), 
technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS), speciaal de TRGS 900.

Alle gereedschappen 
en meer informatie:

www.pferd.com
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Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Veiligheid heeft altijd voorrang

Technisch klantenadvies

De jarenlange ervaring van onze technische klantenadviseurs en ons direct 
contact met de gebruikers ter plaatse dragen ertoe bij, dat wij bij de ontwikke-
ling en productie van PFERD-gereedschappen er alles aan doen om de arbeids-
ergonomie te verbeteren.

Onze verkoop- en technische klantenadviseurs staan u ook ter plaatse graag 
ter beschikking. PFERD werkt met u toepassingstechnische oplossingen uit 
voor de bewerking van de meest verschillende materialen.

Het belangrijkste gereedschap van PFERD: 
het gereedschappenhandboek

Met meer dan 8.500 innovatieve oplossingen voor de 
oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Vraag kosteloos uw persoonlijk exemplaar aan via www.pferd.com.

PFERDVALUE – uw meerwaarde met PFERD

De resultaten uit de PFERD-laboratoria en uit de producttesten van onafhan-
kelijke testinstituten bewijzen: PFERD-gereedschappen bieden een meetbare 
meerwaarde.

Ontdek nu PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY:

PFERD biedt in het kader van 
PFERDERGONOMICS ergonomisch 
geoptimaliseerde gereedschappen en 
machines aan, die tot meer veiligheid 
en arbeidscomfort leiden en daar-
door tot het gezond blijven bijdragen.

      

In het kader van PFERDEFFICIENCY 
biedt PFERD innovatieve, krachtige 
gereedschapsoplossingen en 
machines met een uitstekende 
economische meerwaarde aan. 

      

PFERD 
VALUE

Uw meerwaarde met PFERD
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 ■ PFERDERGONOMICS – De mens staat centraal

 ■ PFERDEFFICIENCY – Productiviteit verhogen, kosten verlagen

VERTROUW BLAUW

Overige informatie over dit 
thema vindt u in onze brochure 
“PFERDVALUE – uw meerwaarde 
met PFERD”.
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PFERD-kwaliteit is gecertifi ceerd volgens ISO 9001.
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