Formulier ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’
Opdrachtgever werkzaamheden

Uitvoerder Werkzaamheden

Naam bedrijf:

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Woonplaats:

Woonplaats:

Uit te voeren werk

Werkmethode

Plaats werk:

 Lasbrander

Aard van het werk:

 Elektrisch lassen
 Gasbrander
 Slijpschijf

Datum:

 Heteluchtföhn

Tijdstip:

 Andere werkmethode:

De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de
werkzaamheden langer duren, moet voor iedere
werkdag opnieuw een vergunning worden
uitgeschreven.
Geldt de toestemming voor het gehele werk?
 Ja  Nee

Veiligheidsmaatregelen
Zijn de op de achterzijde van dit formulier
genoemde maatregelen getroffen?
 Ja  Nee

Op welke plekken geldt de toestemming niet?

Zijn naar oordeel van de uitvoerder en/of de
opdrachtgever nog extra en/of bijzondere
voorwaarden nodig?
 Ja  Nee
Risico-inventarisatie op plaats werk

Omschrijving extra bijzondere maatregelen:

Uitgevoerd door:
Zijn deze maatregelen besproken met de
opdrachtgever?
 Ja  Nee

Datum uitvoering:

Is er een opgeleide brandwacht aanwezig?
 Ja  Nee
Ondertekening
Handtekening opdrachtgever:

Handtekening uitvoerder:

Datum:

Datum:

Eindcontrole
De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke
werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, 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
van de werkzaamheden, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

De eindcontrole is uitgevoerd door:

en afgemeld bij:

Na-controle tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden
Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan.
Daarom moet het tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind
van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd
door de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door:
Risicoanalyse en maatregelen
Voor het werk
- Verken de omgeving van de werkzaamheden, samen met de uitvoerder. Let op de openingen!
- Zorg voor voldoende, geschikte blusmiddelen (ten minste twee);
- Zorg voor een werkende (mobiele) telefoon;
- Verwijder brandbare (vloei)stoffen;
- Dek brandbare stoffen af;
- Denk aan de achterzijde van het werk;
- Schakel de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse tijdelijk uit;
- Werk volgens de veiligheidsregels van de brancheorganisatie van de uitvoerder (bijvoorbeeld
NEN6050 voor brandveilig werken aan daken).
Na het werk
- Voer een eindcontrole uit, denk ook aan de na-controle!
- Schakel de melders van de brandmeldinstallatie weer in!
- Meld elke brand, ook nadat u deze zelf heeft kunnen blussen, bij de brandweer!

Minimaal aan te houden afstand in meters:
Niet brandbaar
Moeilijk/slecht brandbaar
Zeer brandbaar

snijden/branden
10
15

lassen
5
10

Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.

