
PGS-15 module: 
Veilige opslag van gevaarlijke stoffen 
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Heeft uw bedrijf te maken met opslag van gevaarlijke stoffen? Dan geldt er vanuit 
de wet- en regelgeving de verplichting om uw opslag volgens de PGS-15 richt-
lijnen in te richten. Deze richtlijnen waarborgen de interne en externe veiligheid 
rondom de opslag van gevaarlijke stoffen van uw bedrijf. Om eenvoudig te toetsen 
of u inderdaad voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, kunt u de Stoffenmanager® 
PGS-15 module inzetten.

Deze aanvullende module biedt u de mogelijkheid om opslagplaatsen toe te 
voegen in Stoffenmanager® en te beoordelen. Ook kunt u de voorzieningen die 
u daarnaast nog heeft toetsen. Voorzieningen zijn alle zaken om de opslagplaats 
heen, zoals brandveiligheidsinstallaties en procedures. De module is direct 
gekoppeld aan uw reeds geïnventariseerde producten in Stoffenmanager®. 
Het is daarom niet nodig om nog een keer uw producten toe te voegen. 
Wel zo efficiënt! 
 
 

Wat biedt de PGS-15 module? 

Met de PGS-15 module kunt u alle opslagplaatsen binnen uw bedrijf invoeren 
en beheren. Heeft u bijvoorbeeld brandveiligheidskasten staan op verschillende 
afdelingen? Dan kunt u deze eenvoudig toevoegen in de module en per opslag-
plaats aangeven welke producten er in welke hoeveelheden zijn opgeslagen. 
Stoffenmanager® checkt vervolgens direct of er producten staan opgeslagen  
die op elkaar kunnen reageren, de zogenoemde ‘onverenigbare combinaties’. 

Een handige functie in de module is het beoordelen van alle opslagplaatsen en 
voorzieningen door middel van een snelle checklist. Deze uitkomsten neemt u 
vervolgens op in het Plan van Aanpak. Zijn de maatregelen geïmplementeerd? 
Dan kunt u de beoordeling weer eenvoudig up-to-date maken. 
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De PGS-15 module is relevant voor alle Stoffenmanager® 
klanten die te maken hebben met opslag van gevaarlijke 
stoffen. De module is toe te voegen aan uw huidige 
Product+, Risk+ of Premium licentie en uitermate geschikt 
voor organisaties die te maken hebben met opslag van 
gevaarlijke stoffen tot een maximum van 10 ton. Heeft u 
een opslag groter dan 10 ton, dan kunnen onze experts u 
uiteraard verder helpen! Om goed van start te gaan en de 
PGS-15 module zo volledig mogelijk te kunnen benutten, 
adviseren wij u de PGS-15 training te volgen.  

Waarom de PGS-15 module? 
Een goede inventarisatie van de opslag van uw gevaarlijke 
stoffen hebben, hiermee voldoen aan de wettelijke eisen, 
en een helder Plan van Aanpak waar u direct mee aan  
de slag kunt, dat is waarom de PGS-15 module een  
onmisbare module is binnen uw stoffenbeleid. Er zit geen 
limiet op het aantal opslagplaatsen die u kunt beheren. 
Ook zijn deze eenvoudig te verwijderen, toe te voegen 
en weer te beoordelen. Zo is uw data altijd direct aan te 
passen naar de meest recente situatie van uw bedrijf. 

Beveiliging 
De PGS-15 module is beveiligd met een emailadres van 
de beheerder dat is opgegeven bij de aanmelding en een 
geldig wachtwoord.   

Prijzen, testen en training 
De Stoffenmanager® PGS-15 module kost jaarlijks  
€ 280,= (excl. BTW). Wilt u de Stoffenmanager®  
PGS-15 eens uitproberen? Dat kan! Wij komen graag 
met u in contact. Mail ons via: info@stoffenmanager.com  
We begrijpen als u meer wilt weten wilt over het gebruik 
van de PGS-15 module. Een juiste opslag van gevaarlijke 
stoffen vereist dan ook de nodige theoretische en  
praktische kennis. Om u zo veel mogelijk te ondersteunen 
bieden we met regelmaat de training PGS-15 aan. 
Op onze website www.stoffenmanager.com kunt u 
zien wanneer de eerstvolgende training is. 

Voor wie is de PGS-15 module bedoeld? 
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