BOUWPLAATSREGELS TERVOORT EGMOND
De eigen medewerkers van Tervoort Egmond zijn over deze regels reeds geïnformeerd.
Deze bouwplaatsregels zijn bestemd voor:
-

Onderaannemers van Tervoort Egmond.

-

Door de onderaannemers van Tervoort Egmond ingeschakelde tijdelijke medewerkers
en/of onderaannemers.

-

Tijdelijke medewerkers van Tervoort Egmond (ZZP’ers, uitzendkrachten).

-

Derden (door opdrachtgever gecontracteerde partijen)

1.

Bij het betreden van de bouwplaats dient u zich te melden bij onze uitvoerder. Ten behoeve
van de veiligheid van alle werknemers zal bij, het voor de eerste maal betreden van de
bouwplaats (voor aanvang werkzaamheden), een startgesprek (bijlage A uit V&G plan)
plaatsvinden door onze uitvoerder.

2.

U dient onder alle omstandigheden veilig, milieuvriendelijk en stofvrij te werken, met
inachtneming van de regels die hierop van toepassing zijn.

3.

U dient in het bezit te zijn van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en
deze te dragen / gebruiken als dat vereist wordt.

4.

Onveilige situaties dienen direct gemeld te worden bij onze uitvoerder.

5.

Bij noodsituaties dient direct de bedrijfshulpverlener (BHV), uitvoerder en de eerst
verantwoordelijke gealarmeerd te worden. Volg de instructie op het noodplan (alarmkaart)
op. Deze is te vinden in de keet bij de uitvoerder.

6.

De afvalstromen worden, mits anders vermeld, bij de bron gescheiden en verzameld in de
daarvoor bestemde containers.

7.

De ruimtes t.b.v. de persoonlijke verzorging en schaft dienen schoon en ordelijk gehouden te
worden en alleen als zodanig worden gebruikt. Dus niet als opslag van materieel, materiaal of
gereedschappen, want deze horen in de daarvoor bestemde ruimtes.

8.

Na beëindiging van de werkzaamheden dient u het gebruikte materiaal en materieel zodanig
op te ruimen dat de veiligheid gewaarborgd blijft en het milieu op generlei wijze schade
ondervindt.

9.

De door Tervoort Egmond aan u beschikbaar gestelde gereedschappen dient u na elke
werkdag of direct na gebruik in goede staat terug te bezorgen.

10. Al het materieel, materiaal en meetapparatuur dienen aan de juiste keuringseisen te voldoen;
dit dient duidelijk aangegeven te zijn door middel van een sticker of label waarop de
eerstvolgende keuringsdatum staat vermeld.
11. Geen beveiligingen, hekwerken, e.d. weghalen zonder toestemming van de uitvoerder.
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12. Het gebruik van alcoholhoudende en andere stemmingsveranderende middelen is verboden.
13. Er geldt een rookverbod in de keten, containers en object(en) in aanbouw (woning, gebouw,
parkeergarage etc.). Ook als het object nog niet wind- en waterdicht is.
14. Het gebruik van een geluidsinstallatie is toegestaan, mits de omgeving hiervan geen last
ondervindt en hierdoor geen gevaarlijke situaties ontstaan.
15. Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeer nooit
een voertuig voor vlucht- en / of toegangswegen. Parkeren vindt plaats op eigen risico.
16. U bent verplicht om deel te nemen aan voorlichtings- en instructiebijeenkomsten die door de
leidinggevende worden georganiseerd.
17. Bij de uitvoering van werkzaamheden met open vuur die schade kunnen veroorzaken door
brand en/of explosie, dienen de onderstaande voorzorgsmaatregelen te worden getroffen.
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de daardoor ontstane schade worden
vergoed door c.q. worden verhaald op de veroorzaker van de schade.
a) Zorg dat er altijd, minimaal twee, verzegelde, draagbare blustoestellen met een inhoud
van tenminste 12 kg op de werkplek aanwezig zijn. Deze moeten uiteraard aan de
keuringseisen voldoen. Ook moeten er twee branddekens aanwezig zijn.
b) Brandbare materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden.
Indien dit niet mogelijk is, moeten deze met branddekens afgedekt worden.
c) Gasflessen, branders of smeltinrichtingen dienen door middel van een deugdelijke slang,
die met deugdelijke klembeugels / slangklemmen tegen afschieten is gewaarborgd,
verbonden te zijn. De gasslangen voldoen aan NEN 5653 en zijn niet ouder dan twee
jaar.
d) Tijdens werkonderbrekingen zijn de branders gedoofd en is de kraan op de gasfles
afgesloten.
e) Gedurende 1 uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt
controle uitgeoefend.
Bij overtreding van de bouwplaatsregels Tervoort Egmond geldt het onderstaande
sanctiebeleid :
1. Mondelinge waarschuwing
2. Schriftelijke waarschuwing
3. Tijdelijke verwijdering van de bouwplaats voor maximaal 3 dagen (de extra kosten die
dit eventueel met zich mee brengt worden verhaald op de werkgever van de persoon in
kwestie).
4. Definitieve verwijdering van de bouwplaats en ontbinding van de overeenkomst
tussen Tervoort Egmond en Onderaannemer / ZZP’er.

Voorkomen is beter dan genezen !!
Neem in geval van twijfel geen risico’s, raadpleeg zo nodig de leidinggevende. Aan de aanwijzingen
van de leidinggevende dient u zich te houden.
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