VOORWAARDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MILIEU
met betrekking tot inhuur materieel, personeel, leveranties en onderaanneming

Leeswijzer
Deze voorwaarden arbeidsomstandigheden en milieu (A&M) hebben betrekking op:
1.
2.
3.
4.

Inhuur van materieel;
Inhuur van personeel;
Leveranties van producten;
Onderaanneming.

Algemeen
Jansen Wijhe Loonbedrijf en Grondwerken B.V., gevestigd aan de Lierderholthuisweg 15, 8131 PW te
Wijhe, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 05076134, hierna te noemen
Jansen Wijhe, hecht waarde aan de deelaspecten veiligheid, (voedsel)kwaliteit en milieu tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden. Algemeen geldt dat een maximale inspanning wordt geleverd om
ongevallen en schade aan gezondheid en milieu te voorkomen. Veelal is een VGM-plan (Veiligheid,
Gezondheid, Milieu) en het bijbehorende milieuaspectenregister van Jansen Wijhe en/of van onze
opdrachtgever van toepassing. De activiteiten van inhuurbedrijven, onderaannemers en leveranciers
maken onderdeel uit van het bovenvermelde plan. Indien een project niet VGM-plan plichtig is, is
het bedrijfsmanagement systeem van Jansen Wijhe onverkort van kracht. De relevante procedures
zullen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden doorgesproken en zonodig ter
beschikking worden gesteld. Per activiteit zijn verschillende procedures van kracht; de leider van het
project bepaalt welke procedures en/of instructies van toepassing zijn.

1. A&M voorwaarden met betrekking tot inhuur materieel
Het inhuurbedrijf / de onderaannemer garandeert en is er verantwoordelijk voor, dat het verhuurde
materiaal en materieel, inclusief hijsmiddelen en gereedschappen, in goede staat van onderhoud
verkeert, is gekeurd en dat bedoeld materiaal voldoet aan de van toepassing zijnde Arbo- en
milieubepalingen. Als blijk hiervan dient op eerste verzoek van Jansen Wijhe een keuringsrapport,
uitgebracht door een erkende keurmeester, te worden overlegd.

2. A&M voorwaarden met betrekking tot inhuur personeel
Door het inhuurbedrijf / de onderaannemer tewerkgesteld personeel cq ingehuurd personeel heeft
dezelfde rechten en plichten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu als het eigen
personeel van Jansen Wijhe.
De volgende regels zijn van toepassing:
 Ingehuurd personeel dient deel te nemen aan door Jansen Wijhe of haar opdrachtgever
georganiseerde voorlichting en instructie;
 De (projectspecifieke) regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu dienen te
worden opgevolgd;
 (Bijna) ongevallen, onveilige situaties en (milieu)incidenten dienen direct te worden gemeld
bij de leider van het project;
 Personeel beschikt over een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) en voldoet aan
hetgeen gesteld is in de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen
(WAV);
 Betrokkenen zijn in het bezit van een geldig certificaat basisveiligheid VCA of VOL VCA;
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Afval dient gescheiden verzameld te worden, in de daarvoor bestemde afvalbakken en/of
containers;
Betrokkenen dienen in het bezit te zijn van tenminste de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen:
o Veiligheidsschoenen, conform EN 345, minimaal klasse S3
o Veiligheidshelm, conform EN 397 (afhankelijk van de werkzaamheden)
o Gehoorbescherming, conform EN 352 (afhankelijk van de werkzaamheden)
o Oogbescherming, conform EN 166 (afhankelijk van de werkzaamheden)
o Handschoenen, conform EN 388 (afhankelijk van de werkzaamheden)
o Veiligheidsvest (afhankelijk van de werkzaamheden)

Per activiteit kunnen aanvullende specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
Op grond van de RI&E of advies van de veiligheidskundige zullen deze worden verstrekt, tenzij
anders overeengekomen.

3. A&M voorwaarden met betrekking tot leveranties van producten
De leverancier stelt aan Jansen Wijhe bij levering van milieugevaarlijke stoffen op het moment van
levering een Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
ter beschikking. Voor zover van toepassing dienen geleverde artikelen te zijn voorzien van CEmarkering overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Indien een product geleverd wordt dat betrekking heeft op het leveren van stoffen die onderhevig
zijn aan het Besluit Bodemkwaliteit, dan gelden de volgende bepalingen:
1. De leverancier staat er voor in dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de geldende
eisen;
2. De leverancier dient uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd
gezag aanvaardbaar bewijs te leveren dat de bouwstoffen voldoen aan de in lid 1 bedoelde
eisen;
3. Indien de leverancier tekortschiet in de nakoming van de in lid 1 en lid 2 bedoelde
verplichtingen is hij jegens Jansen Wijhe aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor
lijdt en vrijwaart hij Jansen Wijhe voor alle aanspraken van derden als gevolg van deze
tekortkomingen.

4. A&M voorwaarden met betrekking tot onderaanneming
De onderaannemer dient bij zijn werkzaamheden het van toepassing zijnde VGM-plan te betrekken
en zich op de hoogte te stellen van de RI&E zoals aanwezig op het project. Indien de
werkzaamheden van de onderaannemer buiten het VGM-plan vallen, dient de onderaannemer een
RI&E op te stellen van zijn eigen werkzaamheden. Betrokken personeel is in het bezit van een geldig
certificaat Basisveiligheid VCA of VOL VCA.
Onderaannemers dienen tevens op eerste verzoek van Jansen Wijhe hun VGM cijfers aan te leveren.
Jansen Wijhe behoudt zich het recht voor aanvullende eisen te stellen op het gebied van
Arbeidsomstandigheden en milieu.
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