WERKEN MET DERDEN
VEILIGHEIDSEISEN AIRCAPLAN BV
Het doel van Aircaplan BV is (veiligheids-)risico’s vermijden en ongevallen en incidenten voorkomen. Dit geldt zowel
voor de werknemers van Aircaplan BV als voor de personen vreemd aan het bedrijf.
In dit kader wensen wij dan ook volgende afspraken met u schriftelijk te bevestigen die derhalve deel uitmaken van onze
contractuele verhouding.
Art. 1.

Definities

Opdrachtgever:

Aircaplan BV, met maatschappelijke
ondernemingsnummer 0474.877 950

zetel

te

Waregem,

H.

Lebbestraat

Contractant:

de Partij waarop Aircaplan BV een beroep doet voor de uitvoering van werk.

150

en

met

Art. 2. Algemeen: risicobeheersing
§ 1. De Contractant verklaart dat Aircaplan de nodige informatie ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de
werknemers en/of aangestelde van de Contractant met betrekking tot de risico's en de maatregelen betreffende het
welzijn van de werknemers en/of aangestelde bij de uitvoering van de opdracht. De Contractant verklaart deze
documenten te kennen.
De Contractant verbindt zich ertoe zijn werknemers en/of aangestelde en/of onderaannemers deze informatie inherent
aan de bedrijfsactiviteit van Aircaplan vóór de aanvang van hun werkzaamheden te bezorgen. Aircaplan heeft het recht
dit bij de aanvang van de werkzaamheden of eventueel naderhand te verifiëren.
§ 2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden verbindt de Contractant er zich te allen tijde toe de toepasselijke
regelgeving, waaronder onder meer de Welzijnswet van 4 augustus 1996, de Codex over het welzijn op het werk en het
A.R.A.B. (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming), het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties) en de in Aircaplan geldende veiligheidsvoorschriften, te respecteren.
De Contractant zal de veiligheids-, medische en hygiënische vereisten uit de toepasselijke regelgeving toepassen zoals
voorgeschreven en zal de nodige maatregelen nemen die nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht
zodat de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en/of aangestelde en/of onderaannemers en van de overige
betrokkenen gevrijwaard is.
Betreffende het welzijn van de personen die de Contractant bij de uitvoering van het werk te werk stelt, verbindt de
Contractant er zich expliciet toe de verplichtingen na te leven die eigen zijn aan de inrichting van Aircaplan waarin de
door de Contractant aangestelde personen werkzaamheden komen uitvoeren.
Indien de Contractant bovenvermelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan Aircaplan in dit verband zelf de
nodige maatregelen treffen op kosten van de Contractant.
§ 3. Bij de uitoefening van de werkzaamheden dienen de Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of
onderaannemers risico’s te vermijden. Voor vragen of problemen met betrekking tot veiligheid, kunt u steeds contact
opnemen met de interne preventiedienst van Aircaplan. (056 60 13 45)
§ 4. Stellen de Contractant of zijn werknemers/aangestelde of onderaannemers bij aanvang, of tijdens het uitvoeren
van de werkzaamheden, zaken vast waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat deze een ernstig gevaar betekenen
voor de veiligheid en de gezondheid, dan informeren zij onmiddellijk de interne preventiedienst van Aircaplan. Dit geldt
tevens bij elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen (afschermkasten, balustrades, stootplinten, valrisico’s,
openingen, ontbreken van de beschermingen, …).
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§ 5. Anderstalige werknemers, aangestelde of onderaannemers dienen door de Contractant grondig en in hun eigen
taal geïnformeerd te worden aangaande de veiligheidsvoorschriften van Aircaplan BV en de voor de Contractant
geldende procedures en instructies.
§ 6. Buitenlandse werknemers, aangestelde of onderaannemers zijn verplicht in orde met de sociale wetgeving en
beschikken over de nodige verblijfs- en werkvergunningen of toelatingen. Zo dienen alle buitenlandse werknemers in
het bezit te zijn van het formulier E101.
§ 7. De Contractant verbindt zich ertoe enkel goed opgeleid en getraind personeel in te zetten voor de uit te voeren
werken. Aircaplan raadt de Contractant aan werknemers een opleiding VCA (veiligheid checklist contractanten) of
BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) te laten volgen.
De Contractant verleent Aircaplan het recht te verifiëren of het personeel aan de gestelde functievereisten voldoen.
Aircaplan heeft het recht de toegang tot de werkplaats te verbieden aan elke werknemer, aangestelde of onderaannemer
die naar haar oordeel onvoldoende bekwaam of geschoold is of deze personen van de werkplaats te verwijderen. In
voorkomend geval kan dit geen aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de opdracht of tot vergoeding in
hoofde van Aircaplan.
§ 8. De Contractant verbindt zich ertoe alle medewerking te verlenen aan de coördinatie van de werkzaamheden door
Aircaplan BV en met betrekking tot de samenwerking tussen de Contractant, Aircaplan en eventuele derden.
Art. 3. Situering van deze voorschriften in de bestelprocedure van een opdracht
§ 1. De bepalingen van dit document maken wezenlijk deel uit van de bestelling. De aanvaarding van de bestelling
door de aannemer houdt in dat hij zich akkoord verklaart met de bepalingen van dit document.
§ 2. De diverse regels die hierna worden opgesomd zijn strikt van toepassing. Zij vormen een contractueel beding dat
door de aannemer dient te worden nageleefd. Laatstgenoemde dient zich ervan te vergewissen dat deze instructie door
zijn werknemers en/of zijn eventuele onderaannemers correct en volledig worden nageleefd.
§ 3. Derden hebben steeds een schriftelijke meldingsplicht aan de interne coördinator/opdrachtgever van Aircaplan
BV met welke onderaannemers en/of zelfstandigen samengewerkt zal worden en dit alvorens de werken aanvangen.
§ 4. Het is de taak van de coördinator/opdrachtgever om deze instructie “Werken met derden” te bespreken met de
aannemer. Bij de aankomst op de fabrieksterreinen gaat de coördinator/opdrachtgever na of deze instructie door de
werknemers van de aannemer gekend zijn.
Art. 4. Machines, apparatuur en toestellen (geen eigendom Aircaplan)
§ 1. Machines, diverse apparatuur en toestellen die worden aangewend bij het uitvoeren van de werken, dienen te
voldoen aan de in België geldende wetgeving omtrent de machinerichtlijn of KB Arbeidsmiddelen.
§ 2. Alle materialen die volgens het A.R.A.B. aan een periodieke keuring onderworpen zijn, moeten gekeurd zijn als ze
in het kader van de contractuele verhouding tussen Aircaplan en de Contractant worden aangewend (Artikel 280 A.R.A.B.,
dit wil zeggen hefwerktuigen, takels, kettingen, lengen, kranen, enz…). Wanneer er geen geldig keuringsattest kan
voorgelegd worden, kan Aircaplan de Contractant de toegang tot de bedrijfsterreinen van Aircaplan ontzeggen of kan
het toestel buiten werking worden gesteld, zonder dat dit voor Aircaplan kosten of andere nadelige gevolgen kan teweeg
brengen.
§ 3. De werknemers, aangestelde en/of onderaannemers van de Contractant dienen de correcte instructies te hebben
ontvangen voor het gebruik en de bediening van de ingezette machines, toestellen, installaties, enz. Dit dient te
gebeuren in de taal van de gebruiker.
§ 4.

Veiligheidsvoorzieningen mogen niet uitgeschakeld worden.
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Art. 5. Machines, installaties en gebouwen (eigendom Aircaplan)
§ 1. De Contractant verbindt zich ertoe dat zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers de specifieke
veiligheidsvoorzieningen van voornamelijk machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet
willekeurig zullen uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier zullen gebruiken
en dit altijd na correcte communicatie met de werknemers en/of verantwoordelijken van Aircaplan.
§ 2. Het is voor het personeel van de Contractant of zijn aangestelde, onderaannemers verboden om het rollend
materiaal van de firma Aircaplan te gebruiken. Indien het gebruik onderling afgesproken is, wordt dit door Aircaplan
vermeld op de werkvergunning.
Art. 6. Onderhouds- en herstellingswerken
§ 1. Vooraleer onderhouds- en herstellingswerken op een arbeidsmiddel te starten, moeten alle energiebronnen
(mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, …) uitgeschakeld worden. Bovendien moeten er maatregelen genomen om de
restenergie te neutraliseren (zwaartekracht, luchtdruk, opgespannen veer, …).
Art. 7. Melding van risico’s
§1.
Minstens één dag voor de aanvang van de werken moet de interne preventiedienst van Aircaplan schriftelijk
geïnformeerd worden over de risico’s inherent aan de activiteiten die door de Contractant, zijn werknemers, aangestelde
en/of onderaannemers worden binnengebracht in Aircaplan.
Art. 8. Orde en netheid
§ 1. Alle aangevoerde materialen worden ordentelijk geschikt op het terrein, op een plaats en voor een duur
overeengekomen met Aircaplan. Bij het beëindigen van de werken, wordt de volledige werkomgeving grondig
opgeruimd.
§ 2. De werkzone moet na elke dagtaak ordelijk, veilig en desnoods afgesloten achtergelaten worden. Dit wil zeggen
dat alle gereedschap, moeren en bouten, montage- en afbraakmaterialen moeten verwijderd worden of naar plaatsen
gebracht worden die afgesproken werden met de verantwoordelijke van Aircaplan. Goederen die verhoogd brandrisico
opleveren mogen niet in de gebouwen achtergelaten worden.
§ 3. Goederen, materialen en gereedschappen worden door Aircaplan niet in bewaring genomen of bewaakt. Aircaplan
zal in geen geval aansprakelijk zijn voor eventueel verlies, schade of ontvreemding.
Art. 9. Signalisatie
§ 1. Alle gevaarlijke omstandigheden worden voldoende duidelijk gesignaleerd (waarschuwings- en veiligheidsborden,
linten, pictogrammen, enz…) en de nodige afschermingsmaatregelen worden genomen.
§ 2. Alle gemaakte vloer-, muur- en dakopeningen zullen afgeschermd zijn met een constructie die voldoende
weerstand biedt om de normale activiteiten te laten verder gaan (= een omheining; bestaande uit leuningen,
tussenleuningen en stootplinten). Wanneer vloerplaten gebruikt worden, moeten deze zo aangebracht worden dat ze
niet kunnen wegglijden.
§ 3. Alle voorlopige werken moeten afgeschermd worden door middel van de daartoe ter beschikking zijnde
signalisatie.
Art. 10. Beschermingsmiddelen
§ 1. De Contractant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de collectieve en/of individuele beschermmiddelen
die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers en hen het gebruik van
deze veiligheidsmaatregelen gedurende de opdracht op te leggen (onder andere het aanbrengen van valnetten, antival beveiliging, gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals onder meer veiligheidshelm, -bril, -schoenen en handschoenen, gebruik van correcte en efficiënte signalisatie).
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Art. 11. Werken op hoogte
§ 1. Alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het uit te voeren werk, mogen de Contractant, zijn werknemers,
aangestelde en/of onderaannemers zich in de hoogte of op de daken begeven.
De daken kunnen enkel betreden worden indien daarvoor een dakvergunning werd gegeven door de verantwoordelijke
binnen Aircaplan.
§ 2. Bij werken in de hoogte of op daken dient de Contractant te oordelen of, rekening houdend met de
weersomstandigheden, de werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden
§ 3. Werken in de hoogte of op de daken is steeds een risico in de zin van artikel 7.
§ 4. Werken in de hoogte vereisen extra aandacht waarbij steeds de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden
genomen. Valbescherming is verplicht in alle types hoogtewerkers. Er dient gebruik gemaakt te worden van
goedgekeurde hoogtewerkers of aangepaste stellingen, die gebouwd zijn volgens de wettelijke reglementeringen en
de regels van de kunst. Elke stelling wordt door een bevoegd persoon nagezien voor de ingebruikname en ten minste
één maal per week.
Alle personen die werken met een hoogtewerker dienen een bewijs van opleiding te kunnen voorleggen.
Daar waar het risico op vallen bestaat, dienen er leuningen of gelijkwaardige collectieve beschermmiddelen te worden
geplaatst.
Zo zal bij werken op daken steeds nagegaan worden of er metalen kappen moeten geplaatst worden over de lichtstraten.
In elk geval dient de risicozone onderaan afgebakend te worden.
Art. 12. Werken met elektrocutiegevaar – elektrische installaties
§ 1. Werken aan elektrische installaties mogen enkel worden uitgevoerd door bevoegde personen en na toestemming
van de coördinator gebouwen van Aircaplan BV.
§ 2. Indien bij het uitvoeren van werken elektrocutiegevaar bestaat, dient de aannemer
preventiemaatregelen te nemen.

de nodige

§ 3. Bij het afschakelen van de elektriciteit dient hij zich te voorzien van de nodige vergrendelingen zodat
herinschakelen van de elektriciteit niet mogelijk is tijdens het uitvoeren van de werken.
§ 4. Bij het niet voorzien van deze preventieve maatregelen dienen de werken onmiddellijk stopgezet te worden. De
opdracht hiervoor kan door de interne coördinator/opdrachtgever of door de preventieadviseur van Aircaplan BV
genomen worden zonder verhaal of kosten voor Aircaplan BV.
§ 5.

Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven.

§ 6.

Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadigingen.

Art. 13. Toegang tot het bedrijf
§ 1. De contractant is verplicht ten laatste bij aankomst op te geven welke personen van zijn onderneming en
onderaannemers op welke data en tijdstip bij de opdrachtgever zullen werken.
Bij elke aankomst en bij elk vertrek moet de aannemer zich steeds melden bij de interne coördinator/opdrachtgever.
§ 2. De werken dienen te gebeuren tijdens de normale werkuren (maandag – donderdag: van 8u tot 12u en van 13u
tot 17u; vrijdag: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u)
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§ 3. Het is voor de werknemers, aangestelde en/of onderaannemers verboden zich in de zones te bevinden die niet in
verband staan met de werken die zij in de firma Aircaplan moeten uitvoeren. Deze maatregel geldt tevens tijdens de
rustpauzes. Refters en sanitaire infrastructuur staan evenwel te allen tijde ter beschikking. De Contractant verbindt zich
ertoe zoveel mogelijk de werknemers van Aircaplan en werknemers van andere ondernemingen van buitenaf (behalve
de verantwoordelijken van toezicht) de toegang tot de werf te verbieden.
§ 4. De privé-wagens van de werknemers, aangestelde en/of onderaannemers van de Contractant dienen iedere
morgen op de voorziene plaats geparkeerd te worden. Dit wil zeggen dat de wagens niet mogen meegenomen worden
tot aan de werf of de werkplaats. Vrachtwagens, materiaalwagens, e.a. die nodig zijn op de werken, mogen wel tot aan
het werk worden meegenomen, maar dienen het algemeen verkeersreglement en de snelheidsbeperking (20 km/uur)
te respecteren.
§ 5. Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parking voor de ingang. Auto’s van personeel en leveranciers worden
zo ver mogelijk van de ingang geplaatst zodat de dichtste parkeerplaatsen bij de ingang voorbehouden worden voor
klanten en eventuele vrachtwagens gemakkelijker kunnen manoeuvreren.
§ 6. Het is niet toegelaten auto’s te parkeren op het asfalt, ook niet voor korte duur. Het is enkel toegestaan om tijdelijk
auto’s aan de poorten te parkeren om te laden en lossen, daarna kunnen de auto’s geparkeerd worden op de parking
tegenover de ingang.
§ 7. Voor vrachtwagens is het enkel toegestaan te parkeren op het einde van de oprit waar dit op de grond
gesignaleerd is. Vrachtwagens die moeten geladen en/of gelost worden met behulp van de vorkheftruck, worden
gevraagd deels op de gravé en deels op het asfalt te parkeren. Zo kan gemakkelijker gewerkt worden met de
vorkheftruck.
§ 8. Doorgangen worden steeds vrijgehouden, zo ook de toegang tot poorten, brandkranen, brandweerarsenaal en
andere veiligheidsuitrustingen.
§ 9. De bestuurder van een heftruck moet in het bezit zijn van een rijtoelating van zijn werkgever. Meerijden op
vorkheftrucks, aanhangers en laadbakken is verboden.
§ 10. Werken met draagbare muziekspelers met bijhorende oortjes is verboden.
Art. 14. Gevaarlijke producten
§ 1. Het is verboden om gevaarlijke producten (licht ontvlambare, ontvlambare, corrosieve, giftige, schadelijke,
irriterende, voor het milieu belastende, enz…) in het bedrijf Aircaplan binnen te brengen, zonder dit te vermelden op de
werkvergunning.
§ 2. In geval deze producten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werken, dan dienen de SDS-fiches van deze
producten op voorhand overhandigd te worden aan de preventiedienst van Aircaplan en moeten de strengste
veiligheidsprocedures gerespecteerd worden. De grootste zorg dient besteed te worden aan de beschermkledij en de
persoonlijke beschermmiddelen.
§ 3. Wanneer de kans bestaat dat er schadelijke dampen vrijkomen, dienen de uitvoerders zich te voorzien van
aangepaste maskers of beademingsapparatuur.
§ 4.

De chemische producten dienen van de nodige etikettering te zijn voorzien.

§ 5. In elk geval kan de firma Aircaplan niet verantwoordelijk gesteld worden voor milieuvervuiling of ongevallen ten
gevolge van de opslag of het gebruik van deze gevaarlijke producten. Restanten van deze producten moeten door de
Contractant worden teruggenomen.
Art. 15. Milieu
§ 1. Voor de uitvoering van de opdrachten kiest de contractant de best beschikbare producten die het milieu niet of
zo weinig mogelijk schaden.
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§ 2. Alle afvalmaterialen worden tijdens en/of na het beëindigen van de werken in overeenstemming met het VLAREM
opgeruimd. Indien niet contractueel vastgelegd, gebeurt deze verwijdering onder de verantwoordelijkheid en op de
kosten van de contractant.
§ 3. De contractant bezorgt de originele verwerkingsattesten van het afval, ook asbesthoudend afval, aan de
opdrachtgever.
§ 4.
Afval binnenbrengen door de contractanten is verboden. Schadevergoedingen en boetes zijn ten laste van de
contractant.
§ 5. Afval verbranden en lozen op de terreinen van het centrum is verboden. Wanneer de contractant in kader van de
opdracht afvalwater moet lozen, worden voorafgaand de afspraken gemaakt met de preventieadviseur van Aircaplan
BV.
§ 6. Bij ongevallen welke het milieu kunnen schaden, waarschuwt de contractant onmiddellijk de preventie-adviseur
en volgt de contractant onverwijld de richtlijnen van de milieucoördinator.
Art. 16. Brand
§ 1. De nodige maatregelen dienen genomen te worden teneinde een begin van brand te vermijden, of, indien dit het
geval is, de brand onmiddellijk te kunnen blussen of bedwingen (blusapparaat aanwezig, brandbare en/of ontvlambare
producten verwijderen, blusleiding klaarleggen, …).
Art. 17. Werk- en vuurvergunning
§ 1.

Voor elke opdracht of dienst, die door de contractant wordt uitgevoerd, is een werkvergunning vereist.

De contractant vult de werkvergunning in die hij van de opdrachtgever heeft ontvangen. Het document is ook via de
website www.Aircaplan.be te verkrijgen onder de rubriek Vergunningen (zie footer) of op eenvoudig verzoek via 056 60
13 45
Het uitvoeren van werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt zoals: las- en brandwerken, slijpen, solderen,
afbranden van verf of vernis, enz… zijn onderworpen aan een zogenaamde “vuurvergunning”. Deze vuurvergunning
dient aangevraagd te worden aan de preventieadviseur van Aircaplan. Vuurvergunningen dienen dagelijks hernieuwd te
worden.
Art. 18. Schade
§ 1. Het personeel van de aannemer en zijn onderaannemer(s) dienen iedere schade aan de gebouwen en installaties
van de opdrachtgever onmiddellijk te melden aan de interne coördinator/opdrachtgever.
Art. 19. Diefstal
§ 1.

De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het materieel en de uitrusting van derden.

§ 2. De plantmanager en de preventiedienst van Aircaplan hebben te allen tijde het recht om de inhoud van de
voertuigen te controleren of te laten controleren.
§ 3. Elke aangetoonde ontvreemding van goederen, materialen of gereedschappen van Aircaplan kan aanleiding
geven tot het verbreken van het contract en/of tot gerechtelijke vervolging.
§ 4.

Wie betrapt wordt op diefstal wordt onmiddellijk de toegang tot het bedrijf ontzegd.
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Art. 20. Ongeval
§1.
Het voorkomen van arbeidsongevallen, de eerste hulpverlening, het onderzoek en de rapportering, alsook het
opmaken van een omstandig verslag bij een ernstig arbeidsongeval vallen onder de verantwoordelijkheid van de
contractant. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de contractant.
§2.
De preventiedienst van Aircaplan moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elk ongeval dat de
Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers bij Aircaplan overkwam.
§3.
In voorkomend geval voert de preventiedienst van de Contractant een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen
van het ongeval en maakt hij een actierapport op en overhandigt dit binnen twee werkdagen na het ongeval aan
Aircaplan. De Contractant draagt in elk geval de kosten verbonden aan dit onderzoek.
§4.
Daarnaast voert ook de preventiedienst van Aircaplan een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van het
ongeval. De Contractant zal hier steeds zijn volle medewerking aan verlenen. Zo wordt elke informatie die mogelijk
nuttig kan zijn in het kader van dit onderzoek zo snel als mogelijk en spontaan overgemaakt aan Aircaplan.
Indien dit ongeval mede is veroorzaakt door een niet-naleving door de Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of
onderaannemers van wettelijke, reglementaire en/of conventioneel opgelegde verplichtingen, worden de kosten
verbonden aan het onderzoek door Aircaplan op eerste verzoek door de Contractant vergoed.
Art. 21. Controle
De Contractant dient een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden die instaat voor het welzijn op het werk en die op
regelmatige tijdstippen controles op het personeel en de veiligheid ervan uitvoert. De naam en de coördinaten van deze
verantwoordelijke worden door de Contractant voorafgaandelijk schriftelijk meegedeeld aan Aircaplan.
Art. 22. Roken, alcohol en drugs
§ 1.

In Aircaplan geldt een algemeen rookverbod. Er zijn geen rookruimtes voorzien.

§ 2. Alcoholhoudende dranken of drugs mogen bij Aircaplan niet binnengebracht worden. Dronken of gedrogeerde
personen worden de toegang ontzegd, of worden onmiddellijk weggestuurd.
Art. 23. Verzekering
§ 1. Contractanten en onderaannemer(s) zullen vóór de aanvang van het werk over volgende verzekeringen en
documenten beschikken:
• een “voldoende” verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid), uitbating en nalevering. In overleg met de
bevoegde instanties binnen Aircaplan BV kan steeds gecontroleerd worden of de verzekering BA voldoet. Indien
de verzekering BA onvoldoende blijkt, zullen derden zich bereid stellen zicht extra te verzekeren;
• een verzekering tegen arbeidsongevallen;
• voor intellectuele prestaties moet de verzekering voor BA worden uitgebreid met een dekking
beroepsaansprakelijkheid.
Deze verzekeringsverplichting ontneemt Aircaplan en haar verzekeraars geenszins het recht van elk verhaal van
eventuele schade boven die minimale dekkingslimiet of eventuele andere schade.
§ 2. Aannemers en onderaannemer(s) die personeel tewerkstellen, verklaren dat deze werknemers in het bezit zijn van
een wettelijke verblijfsvergunning en arbeidskaart. Het bedrijf verklaart in regel te zijn met alle voorschriften in verband
met de tewerkstelling van personeel. Het verklaart geregistreerd en erkend te zijn.
Art. 24. Inbreuken en aansprakelijkheid
§ 1. De Contractant is aansprakelijk en zal alle schade aan Aircaplan en/of derden vergoeden die voortvloeit uit
(arbeids-)ongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals uit ongevallen die naar aanleiding van of als
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gevolg van de werken of door toedoen van de Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers zijn
ontstaan.
De Contractant dient Aircaplan ter zake volledig te vrijwaren in geval van een vordering van een derde.
§ 2. De Contractant is aansprakelijk voor de eventuele schade door toedoen van de Contractant, zijn werknemers,
aangestelde en/of onderaannemers aangericht aan aanpalende panden, installaties en leidingen, inclusief op basis van
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
De Contractant dient Aircaplan ter zake volledig te vrijwaren in geval van een vordering van een derde.
§ 3. Aircaplan heeft het recht de nodige maatregelen te nemen in geval van een inbreuk van de Contractant, zijn
werknemers, zijn aangestelde en/of onderaannemers op de huidige overeenkomst of op om het even welk voorschrift
inzake veiligheid. De kosten door Aircaplan gemaakt als gevolg van het niet respecteren van de veiligheidsvoorschriften,
kunnen op de Contractant verhaald worden.
§ 4. Kosten die Aircaplan zou dienen te dragen als gevolg van de niet-naleving door de Contractant, zijn werknemers,
aangestelde en/of onderaannemers van wettelijke, reglementaire en/of conventioneel opgelegde verplichtingen,
worden op eerste verzoek door de Contractant vergoed.
§ 5. Bij niet-naleving van de in de Veiligheidseisen opgenomen verplichtingen, heeft Aircaplan het recht (1) de opdracht
eenzijdig te ontbinden zonder enige gerechtelijke tussenkomst en dit op kosten van de Contractant, en (2) de
Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers de toegang tot de terreinen van Aircaplan
onmiddellijk te ontzeggen.
Art. 25. Werken met onderaannemers en/of zelfstandigen
§ 1. De Contractant mag de opdracht niet geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren, tenzij hij hiertoe de
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Aircaplan heeft bekomen.
§ 2. Behalve in het geval van een voorafgaande schriftelijke toestemming van Aircaplan, is het de Contractant verboden
de opdracht aan een derde over te dragen of de uitvoering ervan te delen in het kader van een vennootschap met een
derde.
§ 3. Indien het de Contractant voor bepaalde werkzaamheden toegestaan wordt onderaannemers en/of zelfstandigen
in te schakelen, is de Contractant verplicht deze onderaannemer en/of zelfstandige te informeren over de
veiligheidseisen van Aircaplan. De Contractant verbindt zich ertoe en maakt zich sterk dat de onderaannemers en/of
zelfstandigen de Veiligheidseisen van de Aircaplan zullen naleven.
De Contractant zorgt er tevens voor dat de veiligheidseisen van Aircaplan worden getekend door deze onderaannemers
en/of zelfstandigen. Vijf dagen vooraleer de werkzaamheden van de onderaannemer en/of zelfstandige worden
aangevat, bezorgt de Contractant de ondertekende eisen aan de technische dienst of de preventieadviseur van
Aircaplan.
§ 4. Indien de Contractant toegestaan wordt onderaannemers of zelfstandigen in te schakelen, is de Contractant
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die zich door hun fout of toedoen voordoen. De
Contractant dient Aircaplan in dit opzicht dan ook volledig te vrijwaren.
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Art. 26. Verbintenis
“Verklaring van de contractant”
AKKOORDVERKLARING VAN DE CONTRACTANT MET DE
INSTRUCTIE “WERKEN MET DERDEN”
VAN AIRCAPLAN BV

TERUG TE ZENDEN OF TE FAXEN NAAR: te mailen naar lauretta@rogiers.be of Fax: 056 60 74 76
NAAM INTERNE COÖRDINATOR / OPDRACHTGEVER: ………………………………………………………………………
BESTELBONNUMMER: …………………………………………………………..
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VERKLARING
Het bedrijf: ………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
Registratienummer: …………………………………………………

BTW nr.: …….…………………………….

Fax: ………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………….
Verklaart kennis te hebben van de instructie “Werken met derden” van Aircaplan BV (betreffende werkzaamheden van
ondernemingen en/of zelfstandigen van buitenaf) en verbindt zich ertoe ze strikt na te leven en te doen naleven door
hun personeel en hun onderaannemers/subcontractors. Daarom zullen de personeelsleden en onderaannemers die
werken uitvoeren bij Aircaplan BV voorafgaandelijk in kennis gesteld worden van deze instructie “werken met derden”.
Bij vaststelling van onveilige handelingen of uitvoering van werken kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
De aannemer blijft de volle verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zijn werknemers bij het uitvoeren van
werken. Indien hij de wettelijke bepalingen betreffende veiligheid, preventie en bescherming niet naleeft, kan Aircaplan
BV niet verantwoordelijk worden gesteld.
Voor gelezen en goedgekeurd,
Naam: ……………………………………………………..
Functie:

……………………………………………………..

Datum:

……………………………………………………..

Handtekening:

……………………………………………………..

Alvorens de werken te kunnen starten, moet een kopie van dit document in het bezit zijn van Aircaplan BV. De
toegang tot Aircaplan BV kan geweigerd worden indien dit niet het geval is.
Wij gaan er van uit dat de persoon die bovenstaande verklaring ondertekent, gemachtigd is deze te mogen
ondertekenen.
Niettegenstaande het verzoek om huidig document te ondertekenen voor akkoord, zal elke uitvoering of begin van
uitvoering van de werken door de Contractant, zijn werknemers, aangestelde en/of onderaannemers gelden als een
toestemming met deze voorwaarden.
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