VGM- Huisregels voor inkoopdiensten onderaannemers
Doc.11.1: 30-09-2019
Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in
samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons best om deze aspecten te waarborgen voor onze eigen
mensen en die van u.
Om onze Arbeidsomstandigheden en Veiligheid te waarborgen werken wij volgens een Veiligheid Zorgsysteem.
Voor inkoopdiensten onderaannemers hebben wij dit basis formulier ontwikkeld om zo te kunnen voldoen aan
de gestelde eisen vanuit de Arbowetgeving. U als onderaannemer dient deze instructies na te leven !
De onderaannemer(s) leveren de volgende normen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een actuele Functie VGM- risico-inventarisatie en evaluatie overzicht in huis, of een kopie geldig VCA
Certificaat.
De kandidaten beschikt over een geldige Diploma VCA VOL/BASIS.
Indien van toepassing, het leveren van VGM deelplan.
Voldoende Mileuzorg toegepassen op werklokatie.
Periodiek controles uitvoeren op de werklokatie.
Houdt ongevallen en incidenten register bij.
De kandidaten beschikt over geldige Diploma’s werkgebonden.
Up to date uitreksel kamer van koophandel
Up to date van betalingsverplichting belastingdienst
Kopie aansprakelijkheidsverzekering

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten onderaannemer(s)
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Periodiek overleg met de betreffende leidinggevende.
Gedraag u verantwoord en wees een voorbeeld voor anderen.
Parkeer uitsluitend op aangegeven plaatsen.
Draag uw veiligheidshelm en veiligheidsschoenen en gebruik overige persoonlijke
beschermingsmiddelen. (Veiligheidsschoenen minimaal type S3) ( Veiligheidshelm dient binnen zijn
geldigheidsnorm te vallen)
Draag fatsoenlijke beschermende werkkleding.
Gebruik alleen periodiek goedgekeurde arbeidsmiddelen.
Volg te allen tijde de instructies van de VGM- Coördinatoren op.
Houd beveiligingen in stand.
Meld iedere onveilige situatie aan uw leidinggevende.
Houd uw werkplek schoon en opgeruimd.
Meld ieder ongeval of incident aan uw leidinggevende.
Roken is uitsluitend in de buitenlucht toegestaan.

De onderaannemer is op de hoogte dat hij volledig aansprakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden en
evetuele gevaren vanuit deze werkzaamheden, bij eventuele mankementen of ongevallen zal de
aansprakelijkheid volledig bij de Onderaannemer neergelegd worden!
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VERKLARING
De organisatie gevestigd te Den Helder, hierna te noemen de werkgever
o

Taylor Elektrotechniek Den Helder BV.

o

PBK Technische Installaties BV.

o
Taylor Beveiliging BV.
vertegenwoordigd door,
o

Dhr. S. Wolfgang

o

Dhr. M. de Vos

o

Dhr R. Tames

Betreft: VGM Huisregels voor inkoopdiensten Onderaannemers
Hierbij geven wij aan op de hoogte te zijn, van de VGM- Huisregels voor inkoopdiensten Onderaannemers en
hebben de volgende documenten ondertekend en ingeleverd bij de afdeling P&O. (Dit document kunt u
retour mailen naar ons via e-mail: eniewold@taylor-et.nl)
➢
➢
➢
➢
➢

Een actuele Functie VGM- risico-inventarisatie en evaluatie overzicht, of een kopie geldig VCA
Certificaat.
Indien van toepassing, het leveren van VGM deelplan.
Up to date uitreksel kamer van koophandel
Up to date van betalingsverplichting belastingdienst
Kopie aansprakelijkheidsverzekering

Organisatie
Handelsnaam
Contact persoon
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres
K.v.K nummer
Btw nummer

Datum:…………………………...
Naam Aannemer;

Naam opdrachtgever;

Handtekening Aannemer:

Handtekening opdrachtgever:
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