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1.  Het gebruiken / dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waaronder veiligheidshelm, veiligheidsschoenen/-
laarzen is verplicht. Het dragen van geschikte kleding wordt ten zeerste aangeraden. Dit geldt ook voor alle werknemers van 
onderaannemers. Als er geen PBM aanwezig zijn, vraag deze dan direct aan de uitvoerder; 

2.  Als opdrachten worden gegeven, waarvan redelijkerwijze in te schatten is dat het gevaren oplevert voor de werknemer(s), 
dient de werknemer de veiligheidsnormen in acht te nemen in overleg met de uitvoerder. Nooit werkzaamheden uitvoeren 
waar niet de nodige veiligheidsmaatregelen voor zijn genomen; 

3.  Houd de bouwplaats altijd opgeruimd en schoon. Laat nooit materiaal / materieel met uitstekende delen (schroeven / 
spijkers) slingeren. Let op wegwaaien van afval. Dek zonodig containers en materialen af; 

4.  Als het noodzakelijk is voor de werkzaamheden dat eventuele veiligheidsvoorzieningen tijdelijk moeten worden 
verwijderd, dan gebeurt dit altijd in overleg met de uitvoerder. De onveilige situatie moet duidelijk worden aangegeven met 
afzetlinten of andere duidelijk zichtbare tekens. Zodra het mogelijk is worden de veiligheidsvoorzieningen teruggeplaatst; 

5. Het eventueel rond de bouwplaats aangebrachte hek moet altijd in een goede staat worden gehouden. 
Dit betekent: 
• Hek niet verplaatsen; 
• Hekken koppelen met daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen; 
• Poort / inrit voorzien van een deugdelijk slot; 
• Elke middag het hek afsluiten bij het verlaten van de bouwplaats. 



6.  Voordat men aanvangt met de werkzaamheden, dient iedereen zich er van te overtuigen dat zijn werkzaamheden geen 
gevaar opleveren voor ander bouwplaatsmedewerkers; 

7.  Let op dat ladders en ladderliften ’s avonds indien mogelijk nooit tegen gebouwen blijven staan. Kinderen klimmen 
namelijk graag. Leg de ladders en ladderliften in afgesloten containers of aan een ketting; 

8. Haal bij het beëindigen van de werkzaamheden altijd de sleutel uit de bouwlift; 

9.  Schakel bij het verlaten van de bouwplaats indien mogelijk altijd de hoofdschakelaar van de stroom uit. Is dit niet 
mogelijk, schakel dan de elektragroepen uit die gevaar op kunnen leveren voor voorbijgangers of spelende kinderen; 

10. Let er op dat de steigers volgens de wettelijke eisen worden opgebouwd, gebruikt, onderhouden en afgebroken. Onveilige 
steigers nooit betreden. Bij twijfel direct contact opnemen met de uitvoerder; 

11. Houd waterputten en meterkasten altijd op slot. Haal niet gebruikte stekkers uit de stopcontacten; 

12. Onnodig lawaai (schreeuwen, luid spelende radio’s) moet vermeden worden. Lawaai is niet alleen storend voor 
omstanders, het levert ook gevaar op voor de bouwplaatsmedewerkers; 

13. Afval dat tijdens het werk ontstaat, moet in een daarvoor geschikte vuilcontainer worden gedeponeerd of mee worden 
genomen naar de werkplaats en daar worden weggegooid; 

14. Onderaannemers dienen hun eigen afval zelf op te ruimen en zelf af te voeren, tenzij duidelijk anders overeengekomen. 
Als dit niet naar behoren gebeurt, moet dit worden gemeld bij de uitvoerder; 

15. Specieresten moeten niet op de bouwplaats worden gestort, maar in vuilcontainers; 

16. Controleer bij het afleveren van goederen deze altijd op kwaliteit en hoeveelheid. Let ook op de Arbovoorschriften van 
deze goederen. Niet complete, beschadigde of onveilige partijen retour zenden in overleg met de uitvoerder; 

17. Laat tekeningen, vrachtbrieven en andere vertrouwelijke informatie niet slingeren. Vraag eventueel om een opbergmap 
bij de uitvoerder; 

18. Sluit keten en opslagcontainers altijd af; 
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19. Deponeer in de keten het afval altijd in een vuilnisemmer. De keten en het sanitair worden twee keer per week gereinigd. 
Op kleinere werken dient u zelf voor een schone keet te zorgen. Vuilniszakken, zeep, handdoeken en toiletpapier zijn op 
kantoor verkrijgbaar; 

20. Dit document is opgesteld in uw eigen belang. Houd u dus aan bovenstaande regels. Benodigde veiligheidsmiddelen / 
schoonmaakmiddelen zijn verkrijgbaar bij uw uitvoerder. Vraag er dus om; 

21. Let bij gebruik van gereedschap op de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften. Volg deze ook op; 

22. Laat u bij het werken in gebouwen en afgesloten ruimten altijd informeren over de kortste vluchtweg; 

De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor iedereen, die bovenstaande regels niet navolgt, van de bouwplaats te 
verwijderen zonder recht op verrekening van gederfde inkomsten. 

EEN VEILIGE EN SCHONE WERKPLEK WERKT VOOR IEDEREEN PRETTIG. 
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