ALGEMEEN
Aansprakelijkheid
Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen als gevolg van
enig voorval op het bedrijfsterrein, tenzij aan de voorwaarden genoemd in dit voorschrift is voldaan.
Instructies
De instructies ten aanzien van veiligheid die door het personeel van ons worden gegeven dienen opgevolgd te worden.
ARBO-wet
Bij uitvoering van werkzaamheden dienen de bepalingen in acht genomen te worden die zijn vastgelegd in de ARBO-wet.
AANKOMST
Melden
Bezoekers en werknemers van derden dienen zich vóór en na het bezoek of van de werkzaamheden te
melden.
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.
Verrichten werkzaamheden
Eigen gereedschappen en materialen
Gereedschappen en materialen dienen in deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke
eisen.
Gebruik onze materialen en gereedschappen
Het gebruik van onze materialen of gereedschappen is alleen toegestaan met toestemming van het
afdelingshoofd. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze materialen en
gereedschappen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Op plaatsen waar persoonlijke beschermingsmiddelen worden vereist, dienen deze door de werkgever van de werknemer van derden te worden verstrekt en door de werknemer van derden op correcte
wijze te worden gebruikt.

Voorkomen ongevallen en schade
Als door de werkzaamheden de veiligheid van ons personeel of de bedrijfszekerheid van de installatie
in gevaar kan worden gebracht, dienen voor aanvang eventueel in overleg met het
.
Brandpreventie
Bij werkzaamheden met open vuur zoals lassen, branden, dakdekken e.d. dienen de brandpreventiemaatregelen met het afdelingshoofd vooraf te worden besproken. Indien van toepassing wordt formulier brandgevaarlijke werkzaamheden ( FH 09-05-08) ingevuld.
Opslag materialen
Niet direct voor de werkzaamheden benodigde of gebruikte materialen dienen ordelijk te worden opgeslagen.
Waardevolle materialen en gereedschappen worden opgeborgen in de daartoe geëigende middelen, voorzien
van deugdelijk sluitwerk dat op slot kan. Hiervoor dient de opdrachtnemer zorg te dragen. De plaats van opslag
dient in overleg met het afdelingshoofd bepaald te worden.
Werkvergunning hoog risico werk
Voor hoog risico werkzaamheden welke op onze locaties uitgevoerd worden, is vooraf een schriftelijke werkverexplosiegevaar, hijswerkzaamheden, werken in besloten ruimtes, graafwerkzaamheden en werken op hoogte
dient eerst een werkvergunning te worden verleend. Hierin worden afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over
de uitvoering van de werkzaamheden.
Chemie en afval
Opgave gebruik chemicaliën
Over de voor de werkzaamheden benodigde chemicaliën, welke tijdens werkzaamheden in het milieu terecht
(kunnen) komen, dient bij gebruik van hoeveelheden van meer dan 10 kg, vooraf een schriftelijke opgave aan
de opdrachtgever te worden gedaan (chemische samenstelling + hoeveelheid).
baar als vast), van de meegebrachte chemicaliën en verpakkingen van chemicaliën. Voor afvoer van de afvalstof
fen of afvalstromen die tijdens de werkzaamheden vrijkomen en afkomstig zijn uit de onze processen of onze
installaties en zover niet vermengd met meegebrachte chemicaliën, dienen de aanwijzingen van de opdracht- gever in acht te worden genomen.
BEVEILIGING
Beveiliging informatie
Goederen of documenten mogen het bedrijf niet verlaten zonder een geldig uitvoerbewijs.

van de Directie verboden.
Naam organisatie:

________________________ Datum:___________________________

Naam medewerker: ________________________ Paraaf:

