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1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 

 

a. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich aan de receptie aan te melden. De interne contactpersonen kunnen 

hier verwittigd worden.  

b. Er geldt een algemeen rookverbod op het hele terrein, behalve in de drie voorziene rookzones. Informeer hiernaar bij 

uw contactpersoon. 

c. In geval er tijdens het vervullen van uw opdracht met open vuur dient gewerkt te worden zoals bijvoorbeeld: lassen, 

snijbranden, verhitten, enz. bent u verplicht een “vuurvergunningsdocument” aan te vragen bij uw contactpersoon. De 

maatregelen welke door deze vergunning worden opgelegd, dienen volledig en correct nageleefd te worden. Vooraleer 

de werkzaamheden aanvangen, wordt de leidinggevende van de werkplaats gewaarschuwd. Deze controleert of aan de 

maatregelen voldaan werd. Pas dan mag gestart worden met de werkzaamheden. Een kopie van het document dient op 

de werkplaats zelf, zichtbaar aanwezig te zijn. 

d. Bodemopeningen, openstaande kanalen of deksels, obstakels allerhande, enz. dienen zorgvuldig beveiligd, afgebakend 

en gesignaleerd te worden (dit geldt ook voor tijdelijke toestanden). 

e. De buitenfirma dient de nodige informatie te verstrekken over de risico’s eigen aan de werkzaamheden. Alle 

werkzaamheden van welke aard ook, dienen vooraf besproken te worden met de technische dienst, dit om een goede 

coördinatie van de werken te garanderen en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren. 

Iedere buitenfirma wordt geacht haar medewerking te verlenen aan deze coördinatie en samenwerking. De 

meldingsplicht geldt ook voor tijdelijke of voorlopige elektrische aansluitingen. Verlengkabels, al of niet op haspel 

opgerold, dienen reglementair gebouwd te zijn en voorzien te zijn van een aardinggeleider en een aardingspen. 

f. Zowel op onze fabrieksterreinen, als in de werkplaatsen zijn een reeks belangrijke elektrische kabels, perslucht en 

waterbuizen gelegd. Overtuig u voor het begin van elk breek- of uitgraafwerk waar deze buizen en kabels, in de grond, 

of op de arbeidsplaats, voorbijkomen. Plannen en meer uitleg kunnen bij de technische dienst verkregen worden. 

g. Installaties, inrichtingen en materialen die eigendom zijn van Punch Metals mogen enkel gebruikt worden, mits de 

toelating van de beherende afdeling. In geval van gebruik van heftruck, rolbrug of hoogtewerker dienen de gebruikers te 

beschikken over een geldig attest én dit bij zich te dragen. Zo niet zal een persoon met geldig brevet van Punch Metals 

beschikbaar gesteld worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de externe firma, tenzij anders overeengekomen 

met de projectleider van Punch Metals. 

h. In onze onderneming wordt het grootste belang gehecht aan het behoud van een zuiver en proper werk- en leefmilieu. 

Daarom bent u verplicht:  

• Alle eigen meegebrachte machines, werktuigen, gereedschappen en andere middelen, zo mogelijk na elke 

werkdag, en zeker na het einde van de werkzaamheden, terug mee te nemen. Defecte, of niet meer bruikbare 

middelen, dienen eveneens meegenomen te worden.  

• Alle vaste, vloeibare en/of gasvormige afvalstoffen van welke aard moeten ook terug mee genomen worden, 

tenzij anders besproken. Als voorbeeld noemen wij: resten van verven of verfoplosmiddelen, bevuilde 

oplosmiddelen, verpakkingen, lege of halfgevulde gasflessen, batterijen, organisch afval van diverse aard, 

materialen en chemische middelen na het uitvoeren van werkzaamheden allerhande, enz. Deze moeten 

bovendien allen voorzien zijn van een geëtiketteerde verpakking. 

• De werkomgeving, na elke werkdag en na het beëindigen van elke werkopdracht, grondig te borstelen en schoon 

te maken. Alle afval moet meegenomen worden. 

i. Wees ordelijk tijdens de uitvoering van werkzaamheden op ons terrein. Rondslingerende materialen en gereedschappen 

kunnen een struikelgevaar betekenen voor uw en ons personeel. 

j. Voor elk letsel dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden de contractor zou overkomen, kan onmiddellijk beroep 

gedaan worden op onze interne hulpverleners. Deze kunnen steeds de eerste zorgen toedienen.  

k. De administratieve kosten naar aanleiding van het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval (aanstelling externe 

preventieadviseur...) zijn ten laste van de contractor. Bij ernstig arbeidsongeval zal de contractor het omstandig verslag 

dienen op te maken. Punch Metals zal de nodige assistentie verlenen bij het ongevallenonderzoek. 

l. In geval van brandalarm (aanhoudende sirene) dient iedereen de werkplaats via de dichtstbijzijnde nooduitgang te 

verlaten en zich te begeven naar het verzamelpunt (de parking van Expeditie).  Volg de instructies van uw 

contactpersoon. Zelf brandalarm geven kan door het glas van een brandmelder stuk te slaan. Alle brandmelders zijn met 

de wettelijke symbolen geïdentificeerd. 

m. Men dient veiligheidskledij (werkvest verplicht met lange mouwen neerwaarts) en-schoenen te dragen, een veiligheidsbril 

bij te hebben en de nodige PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) te dragen indien voorgeschreven of als 

pictogrammen dit vermelden. (Bijv. gehoorbescherming, handschoenen, ...) 



 

n. Wagens die uitgerust zijn als gereedschapswagen om ter plaatse activiteiten uit te voeren, dienen geparkeerd te worden 

in overleg met de opdrachtgever. De wagen mag geen gevaar of hinder opleveren of staan waar er gevaar is voor 

beschadiging van het voertuig. 

o. Rijsnelheden: op de terreinen incl. parking worden de plaatselijke afspraken gerespecteerd. 

p. Alle personen die werken uitvoeren aan elektriciteit, moeten beschikken over een BA4/ BA5-attest, of moeten de 

kwalificatie kunnen aantonen. Dit attest moet steeds voorgelegd kunnen worden. 

q. Punch Metals N.V. beschikt over het certificaat ISO 14001:2015. Er wordt getracht de milieu-impact tot een minimum te 

beperken.  

• Er mag geen enkele lozing gebeuren. Bij een accidentele lozing verwittigt u steeds onmiddellijk uw 

contactpersoon. Bij misbruik wordt u aansprakelijk gesteld voor het betalen van de te maken opruimkosten. 

• Gevaarlijke chemische stoffen mogen niet in het bedrijf binnen gebracht worden zonder voorafgaandelijke 

goedkeuring van de interne preventiedienst. De producten moeten steeds vergezeld zijn van een Safety Data 

Sheet.  

• Punch Metals N.V. gaat milieubewust om met zijn afvalstromen. Daarom sorteren wij ons afval. Deponeer uw 

afval steeds in de daarvoor voorziene containers. 

r. Werkzaamheden of spills met mogelijke belangrijke gevolgen op het milieu moeten gemeld worden aan de 

milieuverantwoordelijke. 

s. Iedereen is eraan gehouden alle geldende Europese en nationale wetgevingen te eerbiedigen bij de uitvoer van de 

afgesproken werkzaamheden. 

t. In geval van problemen, vragen, nood... contacteert u zo snel mogelijk uw contactpersoon binnen Punch Metals N.V. 

Indien er een ongeval gebeurt dewelke een gevolg is van het feit dat de veiligheidsvoorschriften op onze terreinen opzettelijk 

niet nageleefd werden, stemt u ermee in dat Punch Metals N.V. en elk van haar leidinggevenden van hun aansprakelijkheid 

ontheven zullen zijn.  

2. Ontvangstverklaring “Werken met derden” 

Ondergetekende, 

…………………………………………………………….. 

Projectbeheerder van de firma (naam en adres) 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Verklaart hiermee: 

Erover te waken dat zijn medewerkers en onderaannemers die voor zijn rekening werken, op de 
hoogte worden gesteld van deze voorschriften, dat hij hen hieromtrent voorafgaandelijk aan het 
bezoek aan Punch Metals NV heeft geïnstrueerd en dat hij erop toeziet dat de voorschriften 
worden opgevolgd. 

 
Gelezen en goedgekeurd,  

 

Op datum van     Handtekening 

……………………………………   ……………………………………………… 


