BOUWPLAATSREGELS
1. Algemeen
- Van alle personen op de bouwplaats wordt verwacht dat zij zich volledig zullen inzetten om een bijdrage te leveren aan (het handhaven
van) de veiligheid op de bouwplaats.
- Deze bouwplaatsregels zijn bestemd voor alle personen die de bouwplaats betreden.
- De wettelijke veiligheidsvoorschriften gaan altijd vóór de voorschriften uit de bouwplaatsregels.
- Onoplettendheid is vaak de oorzaak van ongevallen. Houd je aandacht bij het werk.
2.
-

Voorlichting / Instructie
Aanwijzingen van de uitvoerder of de projectleider dienen direct opgevolgd te worden.
Iedere werknemer dient veiligheid informatie en instructie te krijgen van zijn werkgever.
Onderaannemers dienen afspraken gemaakt met onze uitvoerder of projectleider te bespreken met hun werknemers en onderaannemers
en toe te zien op de naleving ervan.
Iedere persoon op de bouwplaats moet desgevraagd een geldig legitimatie bewijs kunnen tonen.
Het is niet toegestaan te roken in de keten en containers. Alcoholgebruik en/of druggebruik op de bouwplaats is niet toegestaan.

3. Orde en netheid
- Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor een nette en geordende werkplek. Onoverzichtelijke werkplekken veroorzaken onveilige
situaties die de kans op ongevallen doen vergroten.
- Afval gescheiden verzamelen op de daarvoor bestemde plaatsen. Iedere werknemer dient zich op de hoogte te stellen van de
opslagplaatsen van de diverse soorten afval.
- Onderaannemers dienen afval af te voeren overeenkomstig de contractuele afspraken. Klein Chemisch afval dient ten alle tijden door de
onderaannemer zelf te worden afgevoerd.
- Looppaden, steigers, trappen, nooduitgangen, EHBO-koffers en brandblussers vrij houden van obstakels.
- Schaftkeet, kleedruimtes en sanitaire voorzieningen ordelijk en schoon houden.
- Parkeren, laden en lossen in overleg met onze uitvoerder. Parkeren dient buiten de bouwplaats te gebeuren. Rij stapvoets op het
bouwterrein. Ook op het bouwterrein gelden de verkeersregels.
- Van iedere persoon op de bouwplaats wordt verwacht zich volledig in te zetten om overlast voor collega werknemers, omwonenden en
bezoekers te voorkomen.
4. Risico’s, maatregelen en gemeenschappelijke voorzieningen.
- Henselmans Bouw & Ontwikkeling werkt eraan om passende maatregelen te treffen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt
zich via onze website www.henselmans.nl op de hoogte stellen van de standaard afspraken ten aanzien van projectrisico’s, gebruik van
gemeenschappelijke voorzieningen en risico’s die onderaannemers veroorzaken voor anderen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
- De specifieke project-RIE voor deze bouwlocatie kan worden ingezien in het V&G plan bij de uitvoerder.
- Onderaannemers dienen voor aanvang van de werkzaamheden te overleggen met onze uitvoerder over te treffen maatregelen voor de
risico’s waaraan zij bloot staan en de risico’s die zij veroorzaken voor anderen.
- Ongevallen, bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen dienen gemeld te worden bij de uitvoerder. Een bijna ongeval is een
niet gewenste gebeurtenis met goede afloop zonder materiële schade of lichamelijk letsel.
- Voor bijzondere groepen werknemers zoals jongeren onder de 18 jaar, vrouwen, en niet-Nederlandstaligen gelden grotere risico’s.
Onderaannemers zijn verplicht te melden of werknemers uit deze bijzondere groepen worden ingezet en dienen de getroffen
maatregelen voor deze groep werknemers aan de uitvoerder ter goedkeuring voor te leggen.
5. Materieel
- Keuringsplichtig materieel moet zichtbaar gekeurd zijn. Controleer regelmatig de keuringsdatum van het materieel. Materieel waarvan de
keuringsdatum is overschreden of gebreken vertoont direct van de bouwplaats (laten) verwijderen. Zonder geldige opleiding geen
reparaties uitvoeren.
- Niet zichtbaar gekeurd (bulk)materieel (houten bouwladders, profielen, steigerdelen, steigerpijpen, etc.) regelmatig visueel inspecteren.
Indien het materieel gebreken vertoont deze niet gebruiken en direct inleveren bij de uitvoerder.
- De onderaannemer dient van keuringsplichtig materieel op elk moment van uitvoering desgevraagd een bewijs van keuring te kunnen
overleggen.
- Materieel van onderaannemers dat opgeslagen is in de containers of keten van Henselmans Bouw & Ontwikkeling valt niet onder de
verzekering van Henselmans Bouw & Ontwikkeling.
- Gebruik machines en gereedschappen op de juiste wijze.
- De afkortzaag en de cirkelzaagmachine in de zaagloods mag uitsluitend door timmerlieden gebruikt worden. Leerling timmerlieden
uitsluitend onder begeleiding. Gebruik door onderaannemers uitsluitend na goedkeuring van de uitvoerder.
- Een verreiker of heftruck mag uitsluitend door personen met een rijbevoegdheidbewijs hiervoor bediend worden. Onderaannemers
kunnen uitsluitend in overleg met onze uitvoerder gebruik maken van de diensten van onze verreiker of heftruck.
- Het is niet toegestaan te rijden met aanhangwagen zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs hiervoor.
- Steigers mogen uitsluitend gebouwd en verbouwd worden door personen die hiervoor een geldige opleiding hebben gehad. Het is voor
onbevoegden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de steigers. Vergewis u voor het betreden van de steiger dat deze
vrijgegeven en veilig is voor gebruik.
- Bij hijswerkzaamheden ten alle tijden de last borgen, goed contact houden met de machinist en het betreden van de draaicirkel van de
kraan zoveel mogelijk vermijden.
- Het is niet toegestaan beveiligingen, van welke aard ook, weg te halen of te veranderen zonder toestemming van de uitvoerder.
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6.
-

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Het is verplicht de bij de verschillende werksituaties behorende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals helm, gehoor-, oog- en
adembescherming, vanggordel en schoeisel te gebruiken op de juiste wijze.
Werkkleding dient doelmatig en passend bij het werk te zijn.
Het dragen van veiligheidsschoeisel is voor alle werknemers en aanwezigen op de bouwplaats verplicht.
Het dragen van een veiligheidshelm is voor alle werknemers en aanwezigen op de bouwplaats verplicht.
Het is niet toegestaan te werken met harnasgordels zonder hiervoor een instructie te hebben ontvangen van een voldoende
deskundig persoon.
Controleer PBM’s en kleding regelmatig op slijtage en gebreken. Ruil defecte of versleten PBM’s om bij de uitvoerder voor nieuwe
middelen.
Controleer de verloopdatum van keuringsplichtige PBM’s of PBM’s met een maximale levensduur voor gebruik. PBM’s waarvan de
verloopdatum verstreken is niet gebruiken en ruilen bij de uitvoerder of de materieelbeheerder voor nieuwe middelen.
Onderaannemers dienen zelf hun persoonlijke beschermingsmiddelen te verzorgen.
Sanctiebeleid PBM’s
Bij 1e overtreding volgt er een waarschuwing van de uitvoerder. Op een 2e overtreding volgt er een schriftelijke waarschuwing,
waarna bij een 3e overtreding wordt de overtreder van het werk gestuurd en worden stagnatie- / verzuimkosten in rekening gebracht.

7.
-

8.
-

-

-

-

9.
-

Bedrijfshulpverlening
Zorg ervoor voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te zijn van de voorzieningen voor bedrijfshulpverlening op de locatie:
BHV-ers, brandblusmiddelen, vluchtwegen en EHBO-middelen. Deze voorzieningen zijn aangegeven in de uitvoerderskeet.
Houd vluchtroute’s ten alle tijde vrij van obstakels.
Waarschuw bij een ongeval de uitvoerder of een andere BHV-er.
Bij calamiteiten verzamelen in de bouwkeet. Ga niet naar huis voordat de uitvoerder daar toestemming voor geeft.
Bij projecten bij bedrijven of instanties valt de bouwplaats onder het aanwezige noodplan van het betreffende bedrijf/instantie. Zorg
dat u van deze organisatie op de hoogte bent.
Indien u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert, zoals lassen, branden, slijpen, snijden of ander werken met open vuur, dan dient
u een goedgekeurde en gevulde brandblusser voorhanden te hebben en brandgevaarlijk materiaal op afstand geplaatst te hebben.
Preventieve maatregelen milieuverontreiniging en gevaarlijke stoffen.
Afval scheiden in: Puin, hout, plastic, klein chemisch afval en overig afval. Deponeer het afval in de daarvoor bestemde bakken. Klein
chemisch afval (kit-, pur-, verfresten, batterijen) inleveren bij de uitvoerder. Onderaannemers dienen klein chemisch afval zelf
af te voeren. Plastic verzamelen in de zgn. ‘knapzakken’ en bovenop de gemengd afval container afvoeren.
Op lege purbussen zit statiegeld, deze inleveren bij de uitvoerder. De uitvoerder zorgt ervoor dat ze door de leverancier worden
teruggenomen. Onderaannemers dienen hun eigen purbussen af te voeren.
Ook statiegeld pallets apart inzamelen, ook deze worden door de leverancier teruggenomen.
Voorkom onnodig afval. Ga zorgvuldig met bouwmaterialen om: roep in de juiste hoeveelheid af, laat zoveel mogelijk op maat
aanvoeren, sla op de juiste wijze op, beschermd tegen vocht, weersinvloeden, beschadiging en ontstekingsbronnen. Inspecteer het
materiaal bij aankomst en laat afgekeurd materiaal retour nemen.
Materiaal dat over is zoveel mogelijk retour laten nemen door de leverancier of verkopen. Probeer indien dit niet mogelijk is het
materiaal her te gebruiken.
Laat geen restanten van beton op het terrein achter.
Gevaarlijke stoffen, herkenbaar aan de oranje gevarensymbolen, dienen centraal opgeslagen te worden op de daarvoor bestemde
plaats. Neem niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheid van deze stoffen mee naar de werkplek. Laat geen stoffen op het werk
rondslingeren buiten de centrale opslag.
Sla gevaarlijke stoffen binnen de centrale opslag gescheiden op in: oxiderende, (zeer) licht ontvlambare vaste stoffen, (zeer) licht
ontvlambare vloeistoffen, (zeer) vergiftige stoffen, en corrosieve / bijtende stoffen.
Het is onderaannemers niet toegestaan gevaarlijke stoffen op de bouwplaats op te slaan. Gevaarlijke stoffen na gebruik direct van de
werkplek verwijderen. Bij gebruik van bijzondere gevaarlijke stoffen of bij gebruik van grote hoeveelheden ten alle tijden voor
aanvang werkzaamheden de uitvoerder inlichten.
Ga zorgvuldig om met gevaarlijke stoffen. Volg de regels voor het gebruik omschreven op de etiketten van de stoffen en de
productinformatiebladen.
Productbladen van gevaarlijke stoffen kunnen worden opgevraagd bij de uitvoerder.
Overslag, aftappen of overgieten van schadelijke vloeistoffen dient boven een lekbak te gebeuren. Morsverliezen direct opruimen door
middel van afgraven of absorptiekorrels.
Milieu-incidenten melden bij de uitvoerder.
Naleving bouwplaatsregels
Deze bouwplaatsregels dienen nageleefd te worden door alle personen die de bouwplaats betreden. Bij het niet naleven van deze
regels kan u de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd.
Bezoekers mogen de bouwplaats alleen onder begeleiding betreden. Het naleven van de bouwplaatsregels door bezoekers is de
verantwoording van hun begeleider.

