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1. Inleiding en contactgegevens
1.1. Inleiding
Bijgaand ontvangt u de belangrijkste veiligheids-, milieuvoorschriften welke van toepassing zijn tijdens
het uitvoeren van werkzaamheden op onze bedrijfsterreinen en drijvende installaties.
KAM-systeem
Ovet hanteert een Managementsysteem waarbij Kwaliteit, Arbo en Milieu een centrale rol spelen. De
onderdelen Kwaliteit en Milieu zijn respectievelijk gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001
Kwaliteit
Wij willen een betrouwbare partner zijn die een constante hoge kwaliteit levert en flexibel kan inspelen
op de wensen van de klanten. Van groot belang daarbij is vakkundigheid van het personeel en
bedrijfszekere machines en installaties. In dit kwaliteitsproces is een goede relatie en communicatie met
onze externe partijen van groot belang.
Arbo
Het veilig, gezond en prettig werken zijn essentieel als het gaat om Arbozorg. We hebben inzichtelijk wat
onze Arbo risico’s zijn en hoe we hier mee om gaan. Door duidelijke afspraken en open communicatie
dragen we er zorg voor dat een ieder (zowel intern als extern) weet wat zijn taken en
verantwoordelijkheden zijn ten aanzien van arbozorg.
Milieu
Milieuzorg staat bij Ovet hoog in het vaandel. Wij zijn ons bewust van de milieubelasting die onze
activiteiten met zich meebrengen. We verwachten van onze externen een actieve bijdrage bij ons
streven om de milieubelasting tot een minimum te beperken.

Wij rekenen op uw aller medewerking en zien uit naar een prettige samenwerking.
Directie OVET B.V.

1.2. Contactgegevens

OVET B.V.
Post adres:
P.O. Box 1200
NL-4530 GE Terneuzen
The Netherlands
OVET Terminal Kaloothaven - Vlissingen
Havennummer 9401
Monacoweg 3
NL-4455 SZ Nieuwdorp (Vlissingen-Oost)
The Netherlands
Tel.: +31 113 672600
E-mail: info@ovet.nl

OVET Terminal Massagoedhaven - Terneuzen
Havennummer 1401
Noorwegenweg 2
NL-4538 BG Terneuzen
The Netherlands
Tel.: +31 115 676800
E-mail: info@ovet.nl

Contact bij calamiteiten
mvdende@ovet.nl

Martin van der Ende ( hoofd KAM en PFSO)
Tel.: +31 620016539
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2. Algemene verboden en verplichtingen
2.1. Algemene verboden
Het is uitdrukkelijk verboden:
- alcoholhoudende dranken en stimulerende middelen voorhanden te hebben en/of te gebruiken;
- zich op de terreinen te begeven/bevinden, terwijl men verkeert onder invloed van een stof,
waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden, dat een veilig gedrag daardoor nadelig
wordt beïnvloed;
- transport- en vervoermiddelen, materialen (zoals gasflessen), gereedschappen e.d. zodanig te
plaatsen of achter te laten dat de veiligheid in gevaar kan worden gebracht;
- in-, uit-, en doorgangen geheel of gedeeltelijk te versperren;
- voorwerpen omlaag te werpen of te laten vallen;
- op voertuigen mee te rijden anders dan op de daartoe bestemde zit- en staanplaatsen;
- machines, materieel, etc. niet conform de handleiding te bedienen;
- te roken op de werkplek;
- terreinen, opstallen, haven, machines, materieel etc. te verontreinigen;
- met werkkleding de stoelen in de kantine te betreden;
- tijdens bedienen van machines, materieel, etc. telefoon te gebruiken.
2.2. Algemene verplichtingen
- Nederlandse wetgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing;
- De arbeidstijdenwet wordt door contractors en onderaannemers gerespecteerd.
Waar nodig kan de afdeling KAM of uw opdrachtgever u aanvullende informatie geven over veiligheidsen milieuaspecten.
2.3. Onderaanneming - Naleving afspraken & registratie
In verband met artikel 11 van de Arbowet, de ISPS (International Ship and Port Facility Securitycode) is
het, vooral bij calamiteiten, van belang te weten welke personen zich op de OVET-terreinen bevinden.
Het betreden en verlaten van het terrein mag dan ook alleen geschieden via de hoofdingang.
- Iedere bezoeker dient zich voorafgaand aan een bezoek aan de OVET-terminals via volgende
link aan te melden: http://www.ovet.nl/nl/kwaliteitveiligheid/contact/;
- Iedere bezoeker, zonder geldige OVET-bezoekerspas, dient zich bij het betreden en verlaten
van het terrein te melden bij het Terminalbureau;
- Men dient zich te allen tijde met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren;
- Bij het terminalbureau wordt een bezoekerspas uitgereikt alsmede de geldende Terminal
Regulations en een plattegrond van de terminals. Iedere bezoeker dient zich ter plekke op de
hoogte te stellen van deze regels;
- De vigerende en relevante procedures en/of instructies dienen gevolgd te worden. Deze worden
bij het terminalbureau uitgereikt en geïnstrueerd. Afhankelijk van de uit te voeren
werkzaamheden, wordt bij eerste registratie een instructie gegeven door een OVETmedewerker. Deze instructie zal enige tijd in beslag nemen. Wij verzoeken u derhalve hiermee
rekening te houden;
- Afhankelijk van het type bezoeker zal door het terminalbureau worden bepaald of de bezoeker
individueel dan wel onder begeleiding van OVET-personeel de terminal mag betreden;
- Indien er sprake is van het regelmatig uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het OVETterrein zullen milieu- en veiligheidsinstructies beschikbaar worden gesteld met relevante
informatie;
- Als derde draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een veilige en milieubewuste
uitvoering van de door u te verrichten werkzaamheden;
- Als derde dient u zich ervan bewust te zijn dat vertraging of oponthoud van de werkzaamheden
ten gevolge van naleving van onze voorschriften nooit als reden kan gelden voor een te late
oplevering of zal leiden tot een tegemoetkoming van OVET in geld of werk;
- Als derde dient u contact op te nemen met de afdeling KAM indien u onveilige situaties of
onveilig gedrag van OVET-medewerkers constateert;
- Leidinggevend personeel, beveiligingsfunctionarissen en OVET-medewerkers zijn bevoegd
corrigerend op te treden m.b.t. derden op eventuele onveilige of milieubelastende situaties of
een toegepaste werkmethode. Daarbij heeft de aangesproken persoon de plicht hier direct
verandering in aan te brengen;
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- Leidinggevend personeel en beveiligingsfunctionarissen zijn gerechtigd om derden de toegang
tot het terrein te ontzeggen of hen van het terrein te verwijderen als zij de geldende wettelijke en
OVET-regels en -aanwijzingen overtreden of in gebreke blijven bij de navolging van deze
punten.
2.4. Onderaanneming – kennis en kunde
Derden die zich voor de eerste maal op het terrein van OVET begeven, dienen zich bij het
Terminalbureau te melden. Het Terminalbureau zal de bezoeker doorverwijzen naar de dienstdoende
afdeling voor een eerste uitleg over de veiligheids- en milieuregels.
- Derden dienen voldoende kennis en vaardigheden te bezitten om de werkzaamheden efficiënt
en veilig (conform wettelijke eisen, ISO 9001, ISO 14001, GMP+ en richtlijnen van de
Arbeidsinspectie) uit te voeren;
- Derden dienen vertrouwd te zijn met het gebruik van brandblusapparatuur, blusdekens en
nooddouches;
- Derden dienen zich te vertrouwen met de locatie van blusmiddelen, vluchtwegen en
verzamelplaatsen. De toegang tot deze middelen mag niet worden geblokkeerd.
Onderstaand is een opleidingsmatrix toegevoegd waarin wordt weergegeven welk niveau van opleiding
hoort bij verschillende werkzaamheden/functies. Derden dienen aan dit opleidingsniveau te voldoen.
Het loader- en mobiele kraancertificaat zal door OVET worden verstrekt na toetsing van een chauffeur
door mentoren van OVET, aan de hand van een checklist.
Veiligheidsinstructie
OVET

Havenwerker

Basisveiligheid

vaste inhuur
tremmer

x

o

x

vaste inhuur
chauffeur

x

o

x

vaste inhuur
machinist
X
vereist

x

o

x

o
x2

Loadercertificaat

Heftruckcertificaat

x

x2
x2

Mobiele
kraan cert.

x

gewenst
alleen indien heftruck wordt bestuurd

2.5. Orde en netheid
- Derden dienen zorg te dragen voor het schoonhouden van het aan hen, voor plaatsing van een
onderkomen, toegewezen gedeelte van het OVET-terrein;
- Afval en materialen dienen ordelijk en zo te worden opgeslagen dat deze geen obstakel vormen
voor de gangbare loop- en rijroutes en niet kunnen wegwaaien;
- Er dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming en bestrijding van brand;
- Er dienen maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van stofvorming, dit in samenwerking
met afdeling KAM, exploitatie of technische dienst;
- Er dienen in het onderkomen EHBO/BHV-middelen aanwezig te zijn;
- In het onderkomen dient een exemplaar van deze documenten aanwezig te zijn;
- Bij gebruik van gevaarlijke stoffen dient voor een juiste opslag gezorgd te worden.
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3. Toegang tot de terminal / verkeersstromen
3.1. Toegang tot de terminals
- Het betreden van OVET-terreinen en drijvend materieel mag alleen geschieden via het
Terminalbureau:
- Uitsluitend personen van 18 jaar of ouder mogen werkzaamheden uitvoeren op onze terminals
en drijvend materieel;
- Bij betreding van het terrein vanaf het water of via het spoor dient men zich direct bij de
dienstdoende walbaas/voorman te melden;
- De toegang wordt uitsluitend verleend voor dat gedeelte van het terrein waar men in verband
met de aard van het bezoek moet verblijven. Men dient daarbij de aangegeven weg te volgen;
- Men moet de aanwijzingen van de terminalbureaumedewerker opvolgen. Deze aanwijzingen
kunnen onder andere betrekking hebben op:
 de te volgen route op het terrein;
 de parkeerplaats;
 afwijkende verkeersregels;
 het vermijden van obstakels en gevaarlijke situaties.
- Voor het betreden van schepen is in verband met ISPS de toestemming van de scheepsleiding
(SSO) benodigd;
- Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming walinstallaties of drijvend materieel te
betreden;
- Bij het verlaten van het terrein dient de bezoeker zich af te melden bij de portier/Terminalbureaumedewerker;
- Een ieder die het terrein OVET B.V. betreedt, gedoogt dat vervoermiddelen en tassen ter
controle op hun inhoud, door daartoe bevoegde persoon, welke door de PFSO wordt
aangewezen, worden onderzocht of doorzocht.
3.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Op plaatsen waar is aangegeven en/of anderszins is vereist, dienen personen de vereiste
voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken;
- Op de bedrijfsterreinen van OVET is het gebruik van een veiligheidshelm, veiligheidshesje en
veiligheidsschoenen (type S2) verplicht (met uitzondering van de parkeerplaats en de kantoren).
Het dragen van veiligheidsschoenen is niet verplicht voor bezoekers aan de kantoren;
- Inhuurpersoneel bestemd voor productiewerkzaamheden moet bij het betreden van de OVETterreinen de beschikking hebben over een minimaal klasse 3-2 reflectie overall. De leverancier
dient hier zorg voor te dragen.
- Wanneer medewerkers of derden werkzaamheden op het terrein en/of in de werkplaatsen
moeten uitvoeren zijn ze verplicht om naast de hierboven genoemde PBM’s een klasse 3-2
reflectie overall te dragen.
- Jassen en regenkleding moeten zijn voorzien van reflecterende stroken aan voor- en achterkant.
- Handschoenen worden aanbevolen.

Op het terrein van OVET is veiligheidskleding verplicht

Handschoenen

Veiligheidsschoenen
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3.3. Verkeer
- Op de terreinen gelden de gedragsregels overeenkomstig de Wegenverkeerswetgeving, tenzij
dit anders is aangegeven;
- Voorrang dient te worden verleend aan bedrijfsvoertuigen en -werktuigen alsmede aan wagons;
- Het parkeren van voertuigen op andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen is niet
toegestaan;
- Op het gehele terrein geldt steeds een maximum snelheid van 20 km/h, tenzij door een bord
anders wordt aangegeven; daarnaast dient de snelheid te worden verlaagd indien de
omstandigheden dat vereisen (bv. stof);
- Rijden over de terreinen buiten de aangegeven toegangswegen is verboden, behoudens indien
de werkzaamheden dit vereisen;
- Het gebruik van ondeugdelijke motorvoertuigen is niet toegestaan;
- Voertuigen, transportmateriaal en hefwerktuigen mogen alleen worden bestuurd en bediend
door hiertoe opgeleid personeel;
- Personeel mag zich alleen vervoeren in geschikte voertuigen;
- Het is uitdrukkelijk verboden om doorgangen, vluchtroutes en brandblusmiddelen te blokkeren.
3.4. Bebording op terreinen
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3.5. Veiligheid op het terrein
- Een ieder dient zich ervan bewust te zijn, dat hij/zij zich bevindt op een werkterrein waar zich
onverwacht gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Men dient daarom de grootst mogelijke
voorzichtigheid in acht te nemen;
- Men dient speciale aandacht te besteden aan bewegende bedrijfsvoertuigen, met name
laadschoppen, vorkheftrucks, wagons, kranen en andere voertuigen;
- Men dient zich zonder toestemming daartoe nimmer op te houden onder kranen en op plaatsen
waar gewerkt wordt;
- Bij transportbanden is het ten strengste verboden om:
o zich op of in de directe omgeving van een transportband te bevinden;
o vanaf een transportband monsters te nemen of anderszins goederen af te halen;
o Alleen in noodgevallen mogen machines en/of transportbanden worden gestopt
o door middel van de noodknop of het noodkoord;
o Plaats geen gereedschap of andere materialen op de transportbanden. Dit kan de band
ernstig beschadigen.
- Het betreden van gesloten opslagruimten en het zich bevinden op in opslag zijnde goederen is
verboden zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
- OVET-medewerkers zijn geautoriseerd om op onveilige situaties of onveilige werkwijze te
wijzen. In dit geval is de aangesproken personen verplicht de situatie of werkwijze direct te
veranderen.
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4. Werkzaamheden
4.1. Werkzaamheden algemeen
Algemeen
- Iedereen is verplicht zich te houden aan de veiligheidsinstructies, regels en waarschuwingen;
- De opdrachtnemer is verplicht zijn medewerkers in kennis te stellen van alle geldende
voorschriften;
- Wees bedacht op het plotseling starten van machines, delen van installaties en voertuigen. De
rails, doorgaande wegen moeten vrij blijven van obstakels. Een akoestisch geluid begeleidt het
bewegen van machines;
- Voor het gebruik van materialen, machines of gereedschappen, welke eigendom zijn van OVET,
moet toestemming zijn verleend door de verantwoordelijke medewerker;
- Het is uitdrukkelijk verboden om waarschuwingen en beveiligingen van machines, etc. te
verwijderen.
Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kunnen aanvullende afspraken/voorschriften van
toepassing zijn. Deze ontvangt u direct van uw opdrachtgever of via de afdeling KAM.
Brandpreventie
Brandkranen en hydranten of straatpotten moeten te allen tijde voor de brandweer bereikbaar zijn
en blijven. Brandblussers en –middelen dienen bereikbaar te zijn.
Incidenten
Alle incidenten zoals onder andere met gevaarlijke stoffen, ongevallen, aanrijdingen, brand, enz.
dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de PFSO via het alarmnummer.
Martin van der Ende: tel. +31 620016539
-

-

Indien op de terreinen door een intern of extern incident een groeiend gevaar vormt voor
mensen en materiaal, dient men op aanwijzing van het OVET-personeel de werkplek te verlaten
en verdere instructies op te volgen;
Onveilige situaties moeten direct gemarkeerd worden en doorgegeven aan de operationele
afdeling. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd;
Derden moeten (bijna-) ongevallen die plaatsvinden op de OVET-terminals schriftelijk
rapporteren aan de walbaas/voorman/KAM-afdeling;
Indien medewerkers van derden schade aanbrengen aan OVET eigendommen moet dit direct
schriftelijk gerapporteerd worden aan de walbaas/voorman/KAM-afdeling.

Wat te doen bij brand?
Locatie Vlissingen:

U dient bij een calamiteit naar de verzamelplaats te gaan, te herkennen aan het groene bord, tegenover het
kantoor
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Locatie Terneuzen:

Bij een calamiteit verzamelen bij de fietsenstalling aan de ingang

Geluid (overlast)
Als er op de werkplek een geluidsniveau heerst van boven de 80 dB(A), dit is aangegeven met
borden of stickers, dan is het dragen van gehoorbescherming door medewerkers en derden
verplicht.

Middel
Oordoppen
Oorkappen
Otoplastieken

Geluidsniveau in dB(A)
80-90
90-95
X
X
X
X
X
X

95-100

>100

X
X

X

Verkrijgbaar
In magazijn
In magazijn
Zie opmerking 1.

Opmerking 1: Otoplastieken worden persoonlijk aangemeten, dienen jaarlijks te worden
gecontroleerd en worden – indien nodig – vervangen.
Gevaar voor ogen
Wanneer medewerkers of derden werkzaamheden uitvoeren waarbij het gelaat gevaar loopt door
spetters, vonken, deeltjes, straling, enz. dan is oogbescherming verplicht.

l.

Adembescherming
Veel van de producten welke wij overslaan veroorzaken stof.
Het risico van dit stof varieert van hinderlijk tot schadelijk en incidenteel is het stof gevaarlijk voor
de gezondheid. Het is daarom aan te bevelen altijd geschikte adembescherming te gebruiken.
Bij het gebruik van adembescherming dient ieder met het volgende rekening te houden:
- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient zeker te zijn dat er voldoende zuurstof in
de lucht aanwezig is;
- Het gebruikte filter kan verzadigd of verstopt raken;
- Stoffilters raken verstopt waardoor het ademen moeilijker wordt;
- Gasfilters kunnen verzadigd raken waardoor de beschermende werking minder wordt. Verwissel
deze filters tijdig. Vraag hierover informatie bij de afdeling KAM.
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l1.
Stoffiltermaskers
Stoffilters zijn ingedeeld in drie klassen, afhankelijk van de schadelijkheid van de stof.
Stofmasker bescherming tegen:
Grenswaarde
P1
inert zwevend onschadelijk fijnstof
10 mg/m3 of hoger.
P2
schadelijk fijnstof
0,1 tot 10 mg/m3
P3
giftig fijnstof
kleiner dan 0,1 mg/m3
Grenswaarde
Met de grenswaarde wordt bedoeld de Maximaal Aanvaarde Concentratie van gas, damp, nevel of
stof in de lucht op de werkplek.
Beneden de grenswaarde bestaat geen gevaar voor de gezondheid.
Boven de grenswaarde dienen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt
om te waarborgen dat de gezondheid niet wordt aangetast.
l2. Gas- en dampfilters
Stoffilters zijn niet geschikt om gas of damp tegen te houden. Voor gassen en dampen zijn filters
ontwikkeld met een vulling die de schadelijke dampen en gassen uit de lucht verwijderen voor
deze wordt ingeademd.
Ook de gas- en dampfilters zijn in verschillende klassen ingedeeld:
- A filter (bruin): bestemd voor organische dampen en oplosmiddelen;
- B filter (grijs): bestemd voor zure gassen;
- E filter (geel): bestemd voor zwaveldioxide.

Het snuitje P1 en P2 zijn verkrijgbaar in het magazijn.
Het vol- en halfgelaatsmasker zijn verkrijgbaar in het magazijn, gebruik wel het juiste filter.
Ademlucht mag alleen gedragen worden door ademluchtmaskerdragers.
De zuurstofmeters liggen bij de exploitatie dienst.
4.2. Werken op hoogte
- De regels van het werken op hoogte zijn van toepassing bij 2,5 meter hoogte of meer;
- Bij het werken op hoogte dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van collectieve
beschermingsmiddelen (harde afzettingen). Als dit niet mogelijk is, is persoonlijke valbeveiliging
verplicht;
- Hoogwerkers of verreikers moeten aantoonbaar de jaarlijkse inspectie hebben gehad en mogen
alleen bediend worden door gecertificeerd personeel;
- Gebruik alleen een ladder als geen veiliger alternatief voorhanden is;
- Zorg voor aanvullende maatregelen om te voorkomen dat materiaal of gereedschap naar
beneden kan vallen.
4.3. Werken op en bij water
Wanneer medewerkers of derden werkzaamheden aan de rand van kades verrichten is het dragen
van een reddingsvest verplicht in volgende situaties:
1. Bij sleepactiviteiten (kranen/fenders);
2. Bij het op- en afstappen van de aflosvlet;
3. Bij het wisselen van lichters;
4. Tijdens het ijken van lichters;
5. Binnen 2 meter van de kaderand (= binnen de deksloof; indien dat geen vaartuig of ponton is
afgemeerd;
6. Binnen 1 meter van de pontonrand (tot open oppervlaktewater).
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4.4. Verticaal transport
- Voor het bedienen van een heftruck is een certificaat verplicht. Heftrucks die eigendom zijn van
OVET mogen slechts na toestemming van de contactpersoon of leidinggevende gebruikt
worden
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde en gecertificeerde hijsmiddelen
- Zorg ervoor dat het gebied waarboven de last zich kan bevinden, is afgezet
- De uitvoerende machinist is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het hijsen
- Zorg ervoor dat geen losliggend materiaal op de te heffen last ligt
- Zorg voor goede communicatiemiddelen als er geen direct zicht op de last is
4.5. Besloten ruimten
- Zorg ervoor dat men in besloten ruimten daarvoor geschikt elektrisch handgereedschap gebruikt
- Zorg dat de ruimte gemakkelijk toegankelijk is en snel kan worden verlaten
- Zorg ervoor dat er een goede ventilatie is en dat men voldoende bewegingsruimte heeft
- Zorg voor een mangatwacht bij de toegang tot de ruimte
- Betreed de ruimte alleen nadat door metingen is gebleken dat de atmosfeer veilig is
- Zorg voor voldoende afzettingen als men in de toegangkan vallen (denk aan putten en riolen)
- Bij het betreden van besloten ruimten is het gebruik van gasmeetapparatuur verplicht
- Bij het betreden van opslagloodsen is het gebruik van gasmeetapparatuur verplicht
4.6. Brand- en explosiegevaar
- Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden dient een geschikt en gebruiksklaar
brandblusmiddel in de onmiddellijke omgeving aanwezig te zijn
- Zorg dat gasflessen tegen omvallen geborgd zijn
- Zorg ervoor dat gasflessen in de buitenlucht of anders in een goed geventileerde ruimte worden
opgeslagen
- Zorg dat gasflessen tegen aanrijden zijn beveiligd
4.7. Gevaarlijke stoffen
- Het meenemen en opslaan van gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk in overleg met de afdeling
KAM;
- Gevaarlijke stoffen moeten in de originele en gesloten verpakking worden opgeslagen conform
PGS15 en voorzien van de juiste gevarensymbolen
- Voorkom dat milieugevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen door bijvoorbeeld gebruik van
lekbakken of dubbelwandige bescherming
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5. Technische eisen machines
Alle op OVET-bedrijfsterreinen en drijvende installaties in te zetten machines dienen ten minste te
voldoen aan de volgende (technische) eisen:
 CE verklaring;
 Geldige jaarlijkse BMWT keuring + sticker op installatie;
 Jaarlijkse keuring van hef- en hijsmiddelen;
 Alle geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen;
 Alle verklaringen en keuringsrapporten indien gewenst opvraagbaar;
 Ruimmachines dienen voor wat betreft het hijsen te voldoen aan door OVET gestelde eisen.
Bij inhuur van machines en hulpwerktuigen dient de opdrachtnemer, ten laatste bij aflevering, een
“Checklist inhuurmaterieel” te verstrekken. OVET is gerechtigd om de technische staat en bijbehorende
documenten op te vragen en bij constatering van afwijkingen en/of tekortkomingen machines te
weigeren.
Een door OVET ingehuurde opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deugdelijkheid
van alle door hem in te zetten machines, hulpwerktuigen, gereedschap, materiaal etc. ongeacht of deze
toebehoren aan onderaannemers of derden (inhuur).

6. Milieuvoorschriften
-

-

Scheid afval en voer deze af in de daartoe aangewezen containers;
Voorkom vervuiling van de bodem. Apparatuur waarbij lekkage van bodemverontreinigende
stoffen kunnen optreden moeten zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer of er dient een
lekbak te worden gebruikt;
Voorkom vervuiling van het water, zowel direct als door indirecte vervuiling via het rioolsysteem;
Voorkom energieverspilling, stofverspreiding en geluidshinder;
Het bij het overslagproces betrokken vaartuig zodanig positioneren dat er zich zo weinig
mogelijk open water tussen het vaartuig en de kade of tussen vaartuig en vaartuig bevindt;
Laden en lossen op een zodanige wijze uitvoeren dat zo min mogelijk product in het
oppervlaktewater wordt verspreid;
Tijdens het laden de grijper of ander transportmiddel zo laag in het ladingruim, bunker of
anderszins laten zakken, dat de valhoogte van het product maximaal 1 meter bedraagt;
Mors van bulkgoederen op gangboorden en luiken e.d. van schepen en kade zoveel mogelijk
voorkomen;
Mors van bulkgoederen op gangboorden en luiken e.d. van schepen en kade verwijderen zonder
dat deze in het oppervlaktewater terechtkomt.

Veiligheids-, milieu- en gedragsvoorschriften derden

Versie 7 november 2018

Pag. 13 van 14

OVET B.V.

7. Overige bepalingen
Aansprakelijkheid
Een ieder die zich ophoudt op de terreinen, installaties of op de daaraan gemeerd liggende
schepen en/of drijvende werktuigen:
- bevindt zich daar met de bij hem behorende vervoersmiddelen en goederen geheel voor eigen
risico. OVET B.V. of de door haar te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige
schade;
- geeft daardoor aan de inhoud van deze overeenkomst te kennen en te aanvaarden, alsook te
aanvaarden dat door OVET B.V. voor zover als nodig, tevens steeds een beroep kan worden
gedaan op de Algemene Op- en Overslagvoorwaarden van OVET B.V.
Overige bepalingen
- Met inachtneming van het hiervoor beschrevene dient een ieder, die zich op de terreinen begeeft
of bevindt, zich zodanig te gedragen dat daardoor de algehele veiligheid van personen en
goederen niet in gevaar wordt gebracht;
- In alle gevallen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn.
- Naast de Veiligheids-, gedrags- en milieuvoorschriften van OVET zijn zowel de “Algemene
Inkoopvoorwaarden” als de “Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen en
uitvoeren van werkzaamheden op bedrijfsterreinen en/of (drijvende) installaties ten behoeve van
de opdrachtgever” van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met
betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen en uitvoeren van werk door
leverancier op de terreinen en installaties van OVET.
- Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te
verstaan derden die door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.
Niet nakomen van voorschriften
Bij het niet nakomen van voorschriften, opdrachten of aanwijzingen, met name betreffende de
veiligheid, hygiëne en verkeer behouden wij ons het recht voor om:
- de betrokken persoon van de terreinen van onze ondernemingen of drijvende installaties te doen
verwijderen en de verdere (eventuele toekomstige) toegang tot onze terreinen en installaties te
ontzeggen;
- het onderhavige werk te doen stoppen zonder op enigerlei wijze aansprakelijkheid te
aanvaarden voor eventueel hieraan voor betrokkenen of hun opdrachtgever verbonden
consequenties.
Vrijwaring
De opdrachtnemer verbindt zich om OVET te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, eigen
werknemers van OVET daaronder begrepen, tot schadevergoeding, indien deze aanspraken
verband houden of kunnen houden met handelingen en/of werkzaamheden van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende.
Niet-naleving
1. Niet-naleving van de Veiligheids- , milieu- en gedragsvoorschriften derden/Algemene
inkoopvoorwaarden en bepalingen wordt gemeld bij de Afdeling Inkoop.
2. De Afdeling Inkoop neemt, indien nodig, contact op met de leverancier om de afwijking af te
stemmen.
3. De afwijking wordt in het leveranciersdossier opgenomen.
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