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1. ALGEMENE VEILIGHEIDS, GEZONDHEIDS- EN MILIEUASPECTEN  

1.1. Keuring van middelen 

Alle door ons gebruikte productiemiddelen zullen aantoonbaar voldoen aan de daaraan 
gestelde veiligheidseisen, dit omvat keuring van: 

 Hijs- en hefmiddelen; 
 Ladders en trappen; 
 Steigers; 

 Elektrische gereedschappen. 

1.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers beschikken over de nodige goedgekeurde 
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals: 

 Helmen; 
 Brillen; 
 Handschoenen; 
 Regenpakken; 
 Veiligheidsschoenen; 
 Valbeveiliging. 

 Onze medewerkers zijn op de hoogte van het gebruik van deze middelen. 

 Indien de werkzaamheden beschermingsmiddelen vereisen die specifiek zijn voor het project 
dienen deze door de opdrachtgever ter beschikking gesteld te worden en dient de nodige 
instructie gegeven te worden, te denken valt aan: 

 Adem beschermingsapparatuur; 

 Brandveilige kleding; 

 Melders voor gevaarlijke gassen en dampen. 

1.3. Werkoverleg 

 Voor aanvang van het project zullen de medewerkers door de projectleider geïnstrueerd 
worden omtrent de noodzakelijke VGM regels en instructies die bijzonder zijn voor dit project. 

Tevens houden wij toolbox meetings waarin veiligheidsonderwerpen aan de orde komen. 

1.4.  Ter voorkoming van ongevallen bij brand 

 De opdrachtgever dient de volgende informatie en/of middelen ter beschikking te stellen: 

 Plattegrond van de locatie waarop aangegeven brandblusmiddelen en vluchtwegen; 

 Alarmtelefoonnummer in geval van brand; 

 Eventuele extra brandblusmiddelen; 

 Instructie omtrent specifieke brandgevaren. 

Tenzij anders overeengekomen beschikken de medewerkers van Lieftink Geveltechniek niet 
over eigen blusmiddelen. 

1.5. Hoe te handelen bij ongevallen 

 Onze medewerkers zijn uitgerust met standaard EHBO-middelen. De opdrachtgever dient de 
volgende informatie en/of middelen ter beschikking te stellen: 

 Plattegrond van de locatie waarop aangegeven EHBO-voorzieningen; 
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 Alarmtelefoonnummer in geval van ongeval; 

 Adres dichtstbijzijnde ziekenhuis en routebeschrijving 

 Eventuele extra EHBO-voorzieningen; 

 Instructie omtrent specifieke gevaren. 

Indien het project dit noodzakelijk maakt, zorgt Lieftink Geveltechniek voor een 
bedrijfshulpverlener.  

Alle ongevallen en incidenten worden door onze medewerkers genoteerd op een hiertoe 
bestemd formulier en na inlevering afgehandeld en geëvalueerd. 

1.6. Behandeling van materialen 

 Onze medewerkers en onderaannemers zijn geïnstrueerd omtrent de veilige behandeling van 
materialen. 

1.7. Behandeling van  gevaarlijke stoffen 

Onze medewerkers zijn geïnstrueerd omtrent de signalering en melding van direct tijdens 
werkzaamheden aanwezige gevaarlijke stoffen (o.a. asbest). 

 De opdrachtgever dient te zorgen voor: 

 De nodige extra instructie en informatie omtrent gevaarlijke stoffen waarmee onze 
medewerkers in aanraking zouden kunnen komen; 

 Alarmnummer in geval van signalering of ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 Bij onverwacht aantreffen van gevaarlijke stoffen worden de werkzaamheden door ons 
gestaakt. 

1.8. Behandeling van afvalstoffen 

 Onze medewerkers zijn geïnstrueerd omtrent het behandelen en afvoeren van afvalstoffen. 
De opdrachtgever wordt verzocht: 

 Aan te geven waar welke afvalstoffen achtergelaten kunnen worden op het project 

 Indien overeengekomen voert Lieftink Geveltechniek de afvalstoffen af overeenkomstig de 
geldende voorschriften waarbij hergebruik en recycling bevorderd zullen worden. 

1.9. Onderaannemers en tijdelijke medewerkers 

 Indien Lieftink Geveltechniek gebruikt maakt van onderaannemers of tijdelijk personeel, 
worden deze voor aanvang voorzien van de benodigde veiligheidsmiddelen en geïnstrueerd 
omtrent binnen Lieftink Geveltechniek geldende veiligheidseisen. 

 

2.0. Hoe te handelen bij gevaarlijke situaties 

Onze medewerkers en onderaannemers kunnen bij een onveilige situatie in overleg de 
werkzaamheden stilleggen tot de situatie weer veilig is bevonden. 


