FORMULIER
BRANDGEVAARLIJKE
WERKZAAMHEDEN

OPDRACHTGEVER

UITVOERDER

Naam bedrijf:

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Contactpersoon:

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN
Plaats werkzaamheden:
Aard werkzaamheden:
Uitvoering:

van

Datum:

van

WERKMETHODE
Lasbrander
Elektrisch lassen
Gasbrander

uur t/m
-

-

uur
t/m

-

-

.

Slijpschijf
Hete lucht, föhn
Anders, te weten:
Voor gehele werk?

.

JA / NEE

Zo nee, op welke plaats(en) niet?

.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Zijn de op de bijlage genoemde maatregelen getroffen? JA / NEE
Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder, nog extra en/of bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig?
JA / NEE
Zo ja, omschrijving van deze bijzondere maatregelen:

.
Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever?

RISICO-INVENTARISATIE
Uitgevoerd door:
Datum uitvoering:
- -.

JA / NEE

ONDERTEKENING
GETEKEND
Opdrachtgever:
(datum)
EINDCONTROLE

GETEKEND
Uitvoerder:
(datum)

(handtekening)

(handtekening)

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of na
afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat
er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient
te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de omliggende en
onderliggende ruimten(n).
De eindcontrole zal worden uitgevoerde door:
De eindcontrole is voor de laatste maal uitgevoerd door:
(datum)

(handtekening)

NA-CONTROLE TOT 60 MINUTEN NA AFLOOP
Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot
een uur na afloop van brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het
eind van de werkzaamheden een na-controle te worden uitgevoerd door of in opdracht van de
opdrachtgever.

Extra aandacht gevraagd bij Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

-

VERKEN DE OMGEVING VAN HET KARWEI, LET OP DE OPENINGEN!

-

ZORG VOOR VOLDOENDE BLUSMIDDELEN.

-

ZORG VOOR EEN TELEFOON.

-

VERWIJDER BRANDBARE VLOEISTOFFEN.

-

DEK BRANDBARE STOFFEN AF.

-

DENK AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET WERK.
EN….

VOER EEN EINDCONTROLE UIT, DENK OOK AAN DE NA-CONTROLE

(Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever; de uitvoerder krijgt het origineel)

