*Capiau Leembouw b.v. (Aktenummer KvK 68146833), hierna te noemen
*Capiau Leembouw (Handelsnaam).
DOCUMENT
VERKLARING VGM BELEIDSVERKLARING
*Capiau Leembouw heeft een Zorgplicht, Veiligheids-, Gezondheids- en Milieusysteem in haar
onderneming ingevoerd. Wij gaan er van uit dat u als hoofd- en/of als onderaannemer, Zzp-er
de werkzaamheden voor *Capiau Leembouw, op een veilige en milieu verantwoorde wijze
uitvoert. Dit opdat materiële- en milieuschade, alsmede ongevallen en persoonlijk letsel
worden voorkomen.
Wij verzoeken u onderstaande instructies te bestuderen en voor akkoord te ondertekenen en te
retourneren.

Door *Capiau Leembouw verstrekte opdrachten, zullen niet zonder toestemming van *Capiau
Leembouw aan derden worden uitbesteed.

De door u ingezette werknemers zullen de Persoonlijke Bescherming Middelen gebruiken, daar
waar dat verlangd wordt.

Dat uw bedrijf voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en er een Branche Risico
Inventarisatie & Evaluatie is opgemaakt en dat er een Preventiemedewerker arbo zaken is
aangewezen.

Ingezette medewerkers worden geïnstrueerd, veilig en milieu verantwoord te werken en zich
altijd correct te gedragen.

Er wordt altijd gewerkt met gekeurde en gecertificeerde middelen.

De werknemers zijn in het bezit van de vereiste wettelijke documenten en diploma’s.

Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is tijdens de werkzaamheden verboden,
alsmede medicijnen welke de reactiesnelheid kunnen verminderen.

Gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen worden direct aan *Capiau Leembouw gemeld.

Iedere medewerker is wettelijk bevoegd het werk te stoppen, indien naar zijn redelijk oordeel,
onmiddellijk gevaar dreigt voor personen. Dit dient dan gemeld te worden aan de uitvoerder of de
hoogst leidinggevende van de werkgever.

De door werkzaamheden/calamiteiten ontstane afvalstoffen, zullen volgens de op de werklocatie
geldende eisen worden afgevoerd.

Ingezette medewerkers zullen te allen tijde medewerking verlenen aan een door *Capiau
Leembouw of haar opdrachtgever uitgevoerde werkplekinspecties en georganiseerde
veiligheidsbesprekingen.
Wanneer u zich niet houdt aan bovenstaande instructies, zijn wij gemachtigd een passende sanctie
toe te passen.
Ondergetekende verklaart bovenstaande instructies na te leven en door te geven aan eigen
personeel, indien er werkzaamheden voor *Capiau Leembouw worden uitgevoerd. Bij vragen kunt u
bellen met de heer Jarl van der Kolff (Hoger Veiligheidskundige n.p. van VEILIG VOOR KEUR
KOLFF, Zie www.arboportaal.nl / Arbo & Advies/ Ondersteuning VCA*/** 2008/5.1 normering.
*Mobiel 06 51 – 1961 27. Als u al in het bezit bent van een VCA */** - certificaat, graag een kopie
hiervan meesturen.
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