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VEILIGHEIDS- EN 
MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR 

AANNEMERS 

P051G_DC_001 

Versie 003 

11/01/2018 

ALGEMEEN 

 
Belangrijke telefoonnummers  
 

- Algemeen nr.:  
- Vestiging WL A (Albert Dehemlaan 1): 057/220.440 
- Vestiging WL B/C (Zwaanhofweg 5): 057/220.741 
- Vestiging WL D (Rozendaalstraat 27): 057/220.741 

 
- Preventie & Milieu: 

- preventieadviseur: 057/220.452 of 452 (via interne telefoon) 
 

- Onderhoud:  

- Johan Gadeyne : 057/220.459 of 459 (via interne telefoon) 
 

 

intern noodnummer :    11 

 
 

Bij ELKE AANKOMST OF VERTREK op/van één van onze vestigingen moet de aannemer zich steeds EERST bij de 
receptie aanmelden.  Voor de vestigingen waar geen receptie is, geldt het volgende: 
 

Rozendaalstraat 27                           aanmelden in receptie Zwaanhofweg 5 

 
 
1. Werken die tijdens vrije dagen (weekend, verlof, …) moeten uitgevoerd worden, moeten tijdig aangevraagd worden. Zoniet 

wordt geen toegang tot de werkplaats verleend. 

 
2. De aannemer voldoet permanent aan de bepalingen van: ARAB, CODEX, AREI en alle vigerende wetten en reglementen. 

Daartoe geeft hij opleiding & instructies aan zijn werknemers. 
 
3. Minstens één Nederlandstalige overste van de aannemer zal permanent aanwezig zijn. 

 
4. Het is verboden alcoholische dranken of drugs binnen te brengen in ons bedrijf. Fotoapparaten en camera’s zijn slechts 

toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming. 
 
5. Enkel de plaatsen die verband houden met de opdracht mogen worden betreden. 
 
6. Derden die werken in onderaanneming van de aannemer vallen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de aannemer en 

moeten voldoen aan alle voorwaarden welke in dit formulier worden vernoemd. De aannemer overhandigt hiertoe een kopie 
van deze voorschriften aan de onderaannemer(s). 

 
7. Bij zware inbreuken of dringende redenen kan Westlandia op eigen initiatief en op kosten van de aannemer correctieve 

maatregelen nemen. (b.v. ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, onmiddellijk stilleggen van de 
relevante werken, …) 

 
8. Wanneer voor bepaalde werkzaamheden de operator over een bepaalde vergunning moet beschikken, moet deze op 

eenvoudig verzoek voorgelegd worden. 
 
 

BRAND - EVACUATIE 
 
9. VUURVERGUNNING: voor werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt (b.v. lassen, snijbranden, solderen, afbijten, 

afbranden van verf of vernis, ontdooien, … enz) moet tenminste 48 uur voor de aanvang van de werken een 

vuurvergunning aangevraagd worden bij de dienst preventie & milieu. Bij onvoorziene en dringende werken zal deze ten 
laatste de dag zelf, voor het begin van het werk aangevraagd worden. 

 
10. Roken is enkel toegelaten in de voorziene rookzones buiten. Op alle andere plaatsen  (binnen en buiten) is roken verboden. 
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11. Alle poorten, deuren, doorgangen, elektriciteitskasten en blusmateriaal moeten steeds vrij gehouden worden. 
 
12. Bij alarm (ofwel sirene ofwel mondelinge oproep) moet de aannemer onmiddellijk de gebouwen verlaten en zich naar de 

verzamelplaats (straatzijde) begeven. 
 
13. U stelt een brand vast: 

- Druk de meldknop in 
- Bel naar de brandweer: met GSM  “112”  of met intern toestel  “3300”  en zeg: 

o Wie u bent 
o Waar het is 
o Wat het is 

- Voorkom uitbreiding: 
o Probeer gebruik te maken van de blusmiddelen 
o Sluit deuren en ramen 

- Maak geen gebruik van de lift. 
- Stel uzelf en de aanwezigen in veiligheid. 
- Verwittig de dienst preventie & milieu 

 
 

AFDELINGEN GECONDITIONEERD EN STOFARM 
 
In de afdelingen GECONDITIONEERD en STOFARM (vestiging Zwaanhofweg) is hygiëne van het grootste belang. Daarom 
moeten de onderstaande regels ten allen tijde gerespecteerd worden: 
 
14. De contractor brengt Westlandia ten minste 48uur vooraf op de hoogte van de dag en het tijdstip waarop de werken zullen 

uitgevoerd worden. Bij dringende interventies dient steeds de interne onderhoudsdienst voor aanvang van het werk verwittigd 
te worden. 

 
15. Bij mogelijke contaminatie van de aanwezige voedingswaren of medische onderdelen, dienen deze voorafgaand verwijderd te 

worden. Het verwijderen gebeurt enkel door Westlandia. Het is de contractor ten strengste verboden op eigen initiatief deze 
zaken te verplaatsen. 

 
16. De gebruikte oliën en smeermiddelen dienen geschikt  te zijn voor de voedingsindustrie. 
 
17. Beschermende kledij is voor iedereen verplicht te dragen. (haarnetjes/stofjas ter beschikking in de afdeling). Diverse 

hygiëneregels worden u ter plaatse uitgelegd door uw begeleider. 
 
18. Kledij, schoeisel, gereedschappen en machines dienen proper te zijn. 
 
19. Na voltooiing van de werken dient alle afval verwijderd te worden en moet de werkplaats proper achtergelaten worden. 

Tevens dient ook de interne onderhoudsdienst op de hoogte gebracht te worden van het beëindigen van de 

werkzaamheden. 
 
 

MACHINES - GEREEDSCHAP 
 
 
20. Gebruik van materiaal en gereedschap, eigendom van Westlandia, is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming. 
 
21. Vorkheftrucks, stapelaars en hijstoestellen (rolbruggen, takels), eigendom van Westlandia, mogen slechts gebruikt worden 

mits uitdrukkelijke toestemming. De aannemer ziet erop toe dat z’n werknemers de nodige opleiding krijgen voor het eventueel 
besturen van dergelijke toestellen. 

 
22. Bij alle toestellen, meegebracht door de aannemer, waarvoor een wettelijk verplichte periodieke keuring geldt, moet een kopie 

van het laatste keuringsverslag op eenvoudig verzoek voorgelegd worden. 
 
 

WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

 
23. In de elektrische kasten van voor 1 januari 1983 is de kleurcodering niet steeds conform AREI. Deze kasten zijn voorzien van 

een sticker op de deur met de vermelding “oude elektrische installaties” 
24. Kast A1 bevindt zich buiten handbereik (> 1,5 m van de grond). Op vraag wordt een hoogwerker ter beschikking gesteld om 

veilig werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze kast. 
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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 
25. In bepaalde afdelingen van Westlandia is het voor iedereen verplicht een veiligheidsbril te dragen. Dit geldt ook voor 

werknemers van aannemers. Wie geen bril draagt zal de toegang tot de werkplaats ontzegd worden. 
 
26. De werknemers van de aannemer moeten beschikken over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en dienen deze op 

de juiste manier te gebruiken. 
 
 

AFVAL 

 
27. Na het beëindigen van de werkzaamheden en/of op het einde van de dagtaak moet het werkterrein proper en ordelijk 

achtergelaten worden. Alle afval moet door de aannemer zelf van onze terreinen verwijderd worden. 
 
 

EHBO EN ONGEVALLEN 
 
28. Is er eerste hulpverlening nodig: ga naar de receptie om u te laten verzorgen. 
 
29. Elk ongeval of incident wordt onmiddellijk gemeld aan de dienst preventie & milieu. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- EINDE ------------------------------------------------------------------- 
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ONTVANGSTVERKLARING VEILIGHEIDS- EN 
MILIEUVOORSCHRIFTEN WERKEN IN  AANNEMING 

 

TERUG STUREN NAAR: 
Aan WESTLANDIA VZW 
T.a.v.  Preventie en Milieu / jo.ameys@westlandia.be 
Albert Dehemlaan 1       
8900 Ieper 

 
 
Ondergetekende  ……………………………………………………………………. 
Optredende voor de firma …Ceratec……………………………………………………….. 
Uit te voeren werken: ………Relighting draaierij , onderhoud, gangen WLA 
Verklaart hierbij dat de onderstaande lijst correct en volledig ingevuld is, en van toepassing is voor de 
werken gespecificeerd in de “akkoordverklaring veiligheidsvoorschriften werken in aanneming” versie: 
P051D_DC_001 v003 d.d. 11/01/2018 
 
Deze lijst omvat DE NAAM EN HET ADRES EN DE SOORT WERK van ALLE mogelijke onderaannemers, 
die op het terrein van Westlandia vzw kunnen aanwezig zijn, in het kader van de uitvoering van 
bovenvermelde werken. (bij gebrek aan plaats, gelieve bijlagen bij te voegen). 
De onderaannemers op deze lijst ontvangen van ondergetekende een copie van de “veiligheids- en 
milieuvoorschriften werken in aanneming” van Westlandia vzw. 
 

Naam ONDERAANNEMERS + adres + soort werk                                        

Veko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum:                                                                  Handtekening: 
       
                                                                             Naam: 
                                                                             Functie: 
 
 


