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Voorschrift voor derden die werkzaamheden verrichten op Bus locaties 

Bij het inschakelen van subcontractors die werkzaamheden verrichten in- of aan gebouwen en terreinen van Bus, 
dient vooraf deze overeenkomst te worden overlegd en ondertekend door de opdrachtgever (Bus) en 
opdrachtnemer. Het doel is om schades en persoonlijk letsel als gevolg van de werkzaamheden te elimineren. 

1. Algemeen

1.1 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen als gevolg van enig voorval 
op het bedrijfsterrein. 

1.2 Instructies 

De instructies ten aanzien van veiligheid die door opdrachtgever worden gegeven, dienen opgevolgd te worden. 

1.3 Wetgeving 

Het werk zal worden uitgevoerd met inachtneming van alle terzake geldende ARBO-wet en -regelgeving, 
overheidsvoorschriften en/of plaatselijke verordeningen.  

1.4 Inschakelen derden 

Het inschakelen van onderaannemers of derden t.b.v. de uitvoering van een of meerdere delen van het werk is niet 
toegestaan, tenzij opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer blijft jegens de 
opdrachtgever voor het deel dat in onder aanneming wordt uitgevoerd ten volle aansprakelijk. 

2. Aankomst

2.1 Melden

Bezoekers en werknemers van derden dienen zich vóór en na het uitvoeren van de werkzaamheden te melden. 

2.2 Aanwezigheid op bedrijfsterrein 

Bezoekers dienen op het bedrijfsterrein en in de gebouwen de voorgeschreven route te volgen en eventuele 
aanwijzingen van het personeel op te volgen. Het zich zonder noodzaak ophouden op terreingedeelten of in 
gebouwen waar geen werk wordt verricht of bezoek wordt afgelegd, is niet toegestaan. 

3. Verrichten werkzaamheden

3.1 Eigen gereedschappen en materialen

Gereedschappen en materialen dienen in deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke eisen. 

3.2 Gebruik van Bus materialen en gereedschappen 

Het gebruik van materialen of gereedschappen van opdrachtgever is alleen toegestaan met toestemming van 
opdrachtgever . Bus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze materialen en gereedschappen. 

3.3 Materialen 

Bij de verwerking van materialen en bouwstoffen zullen alle door de fabrikant en/of leverancier gegeven 
verwerkings- en veiligheidseisen stipt worden opgevolgd. Alle directe en indirecte schade, veroorzaakt door 
onoordeelkundig gebruik, komt voor rekening van de opdrachtnemer. 

3.4 Melden gebreken 

De opdrachtnemer dient eventuele gebreken die tijdens de uitvoering van het werk aan het licht treden en die voor 
reparatie in aanmerking komen onmiddellijk ter kennis van opdrachtgever te brengen. 

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Opdrachtnemer is verplicht  de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. 

5. Voorkomen ongevallen en schade

Als door de werkzaamheden de veiligheid van Bus personeel of de bedrijfszekerheid van de installaties in gevaar 
kan worden gebracht, dienen voor aanvang eventueel in overleg met het afdelingshoofd, maatregelen getroffen te 
worden om ongevallen en/of schade te voorkomen. 

6. Brandpreventie

Opdrachtnemer is verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden met open vuur - zoals lassen, snijden, vlam 
solderen, verf afbranden, dakdekken en dergelijke - ten behoeve van de uitvoering van het werk de navolgende 
maatregelen te nemen:  

a) Er dient door opdrachtnemer op te worden toegezien dat brandbare zaken niet door vlammen, vonken,
hete gassen of warmtegeleiding kunnen worden aangetast.

b) Brandbare stoffen, uitgezonderd die welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, moeten verwijderd
worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden: 10 meter ) of, indien dit niet mogelijk is, dienen zij
te worden beschermd of afgedekt met onbrandbaar materiaal.



c) De locatie waar de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en de aanliggende ruimten dienen
één uur na beëindiging van de werkzaamheden te worden gecontroleerd.

d) Tijdens de uitvoering van het werk dient een medewerker, van de opdrachtnemer, bekend met de
werking van de brandblusmiddelen, ter plaatse aanwezig te zijn met brandslag of brandblusser.

e) Indien van toepassing wordt het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden ( FH 09-05-08) ingevuld.

7. Opslag materialen

Niet direct voor de werkzaamheden benodigde of gebruikte materialen dienen ordelijk en afgesloten te worden 
opgeslagen. Hiervoor dient de opdrachtnemer zorg te dragen. De plaats van opslag dient in overleg met het 
afdelingshoofd bepaald te worden. 

8. Werkvergunning hoog risico werk

Voor hoog risico werkzaamheden welke op onze locaties uitgevoerd worden, moet de opdracht vooraf met de 
opdrachtgever binnen Bus worden doorgesproken. Denk hierbij aan: werken met gevaarlijke stoffen, 
brand/explosiegevaar, hijswerkzaamheden, werken in besloten ruimtes, graafwerkzaamheden en werken op 
hoogte. 

Bij uitvoering dient aan de wettelijke eisen te worden voldaan bijvoorbeeld betreffende afzetting van het 
werkgebied, gebruik van PBM’s en valbescherming. Specifieke afspraken met de opdrachtgever, die niet in de 
opdracht zijn vastgelegd, worden met de hand op dit formulier genoteerd. 

9. Chemie en afval

9.1 Opgave gebruik chemicaliën

Indien bij de werkzaamheden meer dan 10 kg aan chemicaliën wordt gebruikt, dient vooraf een schriftelijke opgave 
aan de opdrachtgever te worden gedaan van de chemische samenstelling en hoeveelheid van de te gebruiken 
stoffen. 

9.2 Afvoer afvalstoffen en afvalstromen 

Het is verboden zich, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever vooraf, te ontdoen van zowel vloeibaar 
als vaste afvalstoffen, verpakkingen, etc.. De uitvoerder dient zorg te dragen voor eigen afvoer van de afvalstoffen 
of afvalstromen die tijdens de werkzaamheden vrij komen. 

10. Beveiliging

Goederen of documenten mogen het bedrijf niet verlaten zonder een geldig uitvoerbewijs. 

11. Foto, film en video

Fotograferen, filmen en/of het maken van video/geluidsopnamen is zonder schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever verboden. 

Afspraken/notities 

Opdrachtgever (Bus) Opdrachtnemer 

Naam medewerker Naam medewerker 

Datum Datum 

Handtekening Handtekening 

Ingevuld formulier scannen en mailen aan de KAM-medewerker: Rinus Berends (rberends@bus.nl), origineel 
opslaan in een map op de locatie. Heb je vragen, stel ze aan de KAM-afdeling. 

mailto:rberends@bus.nl

