WERKVERGUNNING BODEMSANERINGSWERKEN

Oigineel : contractor
Kopie : Bofas, Beheerder, EBSD, VC

(voor toelichting zie www.bofas.be)

.

•

Van toepassing bij de uitvoering van alle bodemsaneringswerken in opdracht van BOFAS.

•

Overigens dient de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde te geschieden met inachtneming van geldende
overheidsvoorschriften, vergunningsvoorwaarden en Bofas instructies.

A. Werkadres

C. Vergunning type, aankruisen welke van toepassing :

Locatie :
Adres :

werken in verkeersstromen – Vergunning T1

B. Omschrijving werkzaamheden

werken op hoogte (boven de 2 meter) – Vergunning T2
werken aan de elektrische installatie – Vergunning T3
betreden van besloten ruimte (sleuven,putten,kamers) – Vergunning T4
werken met open vuur – Vergunning T5
werken met verontreinigde bodem (grond+grondwater) – Vergunning T6

D. Veiligheidsmaatregelen

T1

T2

T3

T4

T5

T6

E. Persoonlijke beschermingsmiddelen

- voorlichting aan werknemers

- retroflecterend verkeersvest

- brandblussers onder handbereik

- veiligheidsschoenen/-laarzen

- werkterrein afgezet indien nodig

- hoofdbescherming

- open vuur verboden

- gasmasker

- gastest noodzakelijk………………

- andere

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

- bepaling zuurstofgehalte vereist
F. Toegepast gereedschap

- gebruik explosiemeter vereist
- toezichthouder vereist

- hijs- en hefwerktuigen
- communicatiemiddelen voorhanden
- steigers / hoogwerkers
- valvoorzieningen aangebracht
- elektrisch handgereedschap
- materieel gekeurd
G. Verkeersmaatregelen

- gebruik leiding detectie vereist
- handmatige voorboring vereist

- markering plaatsen (vb.kegels, lint)

- stabiliteitsmaatregelen………………

- barriërs plaatsen (vb.hekwerk)
- waarschuwingsborden plaatsen (voorsignaleringsborden, werk in uitvoering,…)
H. Overige extra risico’s

J. Overige extra veiligheidsmaatregelen

opvang uitgegraven grond

adembescherming vereist

hijswerkzaamheden

afscherming bij sloopwerken

hoge druk installaties

sloopwerkzaamheden

gehoorbescherming

verlichting aanbrengen

gevaarlijke stoffen

veiligheidsbril

GSM uitzetten

boorwerkzaamheden

beschermende kleding (bv hoge druk spuit)

ladders vereist

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
K. Geldigheidsduur vergunning (max. 30 kalenderdagen):

L. Coördinatie

Aanvang (datum) : __________________

Indien meer dan één contractor op de locatie aan het werk is worden de verschillende
werkzaamheden gecoördineerd door:_________________________________________

Beëindiging datum) : ________________
M. Namens de contractor (vergunning houder) :

N. Voor gezien, namens de beheerder (exploitant, feitelijke gebruiker eigenaar of
huurder) van de locatie:

Naam ____________________________________________

Naam : _________________________________________________

Handtekening : ____________________________________

Handtekening : __________________________________________

P.

S.

Namens de bodemsaneringsdeskundige :

Naam ____________________________________________
Handtekening : ____________________________________

Werkzaamheden zijn uitgevoerd:

paraaf:

datum: _____________________

