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Parkeergelegenheid Het is niet toegestaan vervoersmiddelen te parkeren binnen de afrastering van het bouwterrein. Bij overtreding 
hiervan is de hoofdaannemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor aangerichte schade aan de voertuigen.  

Schaftlokalen De hoofdaannemer draagt zorg voor schaftlokalen, was-, kleed- en toiletgelegenheden. Deze ruimten worden door 
ons onderhouden en verwarmd. In de bouw wordt niet geschaft. Wij vragen uw medewerking deze ruimten netjes en 
schoon te houden. 

Telefoon U kunt alleen via het door de uitvoerder aan te wijzen toestel bellen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor 
uw rekening. 

Werktijden De werktijden vallen in principe samen met die van de bouwaannemer. Slechts met toestemming van de 
hoofdaannemer kan hiervan afgeweken worden (bijv. bij grote personeelsbezetting, indien in overleg is vastgesteld 
in twee ploegen te schaften). 

Roostervrije dagen Op roostervrije en vakantiedagen, vastgesteld in de bouw CAO, is het werk niet toegankelijk voor uw personeel.  

Opgave bezetting Iedere dag dient u de hoofdaannemer een opgave te verstrekken van uw personeelsbezetting met het aantal 
gewerkte uren en van de aangevoerde materialen gevoerde materialen. Wijzigingen in de personeelsbezetting of 
afvoer van overtollig materiaal kan alleen na toestemming van onze uitvoerder plaatsvinden. 

Veiligheid Bij al uw werkzaamheden dient u te voldoen aan de Arbowetgeving. U bent hiervoor verantwoordelijk. 

Beschadigingen e.d. U bent verplicht waar nodig ondervloeren, dekvloeren, wanden, plafonds en alle overige delen van het gebouw, 
inclusief installatie, te beschermen tegen beschadigingen ten gevolge van door u uit te voeren werkzaamheden. De 
bescherming dient de goedkeuring te hebben van de bouwdirectie en de hoofdaannemer. Reparatiekosten van 
beschadigingen, door uw bedrijf veroorzaakt zullen in rekening gebracht worden. 

Netheid U dient aan het einde van iedere werkdag uw eigen afvalmateriaal, verpakkingsmaterialen, afgekeurde en overtollige 
materialen uit de bouw af te voeren, waarbij gebruik gemaakt kan worden van eventueel aanwezige vuilstortkoker 
en/of bouwliften. De afvalmaterialen e.d. te deponeren in gereedstaande containers, welke door de hoofdaannemer 
regelmatig worden verwisseld. Bij nalatigheid uwerzijds zullen wij alles opruimen voor uw rekening. Het verbranden 
van afval op het bouwterrein is verboden. Indien geen stortmogelijkheden aanwezig zijn voor bepaalde soorten afval, 
dient u zelf voor de afvoer daarvan te zorgen(bijv. chemisch afval). 

Meerwerk Meerwerk zal alleen geaccepteerd worden, indien de hoofdaannemer vroegtijdig van het uitvoeren van het meerwerk 
op de hoogte is gesteld en hiermee akkoord is gegaan. In het geval van verrekenbare hoeveelheden, manuren en/of 
materialen e.d. dient u deze dagelijks ter schriftelijke goedkeuring aan onze hoofduitvoerder voor te leggen. Meer- 
en minderwerkopdrachten kunnen uitsluitend door de hoofdaannemer, aan u verstrekt worden. 

Voorlieden/chefmonteurs De door onderaannemers en installateurs aan te stellen voorlieden/chefmonteurs zullen wij op de bouwplaats 
beschouwen als contactpersoon tussen uw bedrijf en onze hoofduitvoerder. Indien gewenst worden andere 
medewerkers van uw bedrijf uitgenodigd tot het gezamenlijke voorliedenoverleg. 

Werkzaamheden Het uitvoeren op de bouwplaats van werkzaamheden in opdracht van en/of ten behoeve van nevenaannemers en 
derden kan pas geschieden indien de hoofdaannemer hiermee akkoord is gegaan. 

Vermissing Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, vermissing, brand in keten of vernieling, tenzij deze 
schade veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van ons. Door het betreden van het bouwterrein accepteert u de 
bevoegdheid om bij vermoeden van diefstal uw voertuigen te controleren. 

Afrekening Aan de door de hoofduitvoerder afgetekende onvangst/leveringsbonnen zijn geen rechten te ontlenen; zij dienen 
slechts als signalering voor een geleverde en/of verrichte hoeveelheid eenheden. 

Elektriciteit Wij dragen zorg voor een algemene oriëntatieverlichting. Uw elektrisch gereedschap kunt u voeden vanaf door ons 
te plaatsen verdeelkasten per verdieping of bouwdeel (mits de capaciteit voldoende is). Gereedschappen en kabels 
vanaf de verdeelkasten zijn voor uw rekening. Het is niet toegestaan op het werk elektriciteit te gebruiken anders 
dan voor werkgereedschappen. 

Samenwerking Wij beschouwen alle werknemers als medewerkers. Zij zullen zodanig behandeld worden. Mochten werknemers de 
teamgeest verstoren, zullen zij van de bouwplaats verwijderd worden. 

Contact met directie Ieder contact op de bouwplaats, het uitvoerend werk betreffend, tussen u en de bouwdirectie dient uitsluitend via 
onze hoofduitvoerder te geschieden. 

Adviezen Adviezen direct of indirect verband houdend met uw werkzaamheden, worden desgevraagd gratis aan de 
hoofdaannemer verstrekt. 

Verzekering Met terzijdestelling van wat hieromtrent in het best of anderszins met de opdrachtgever is overeengekomen, zal de 
onderaannemer een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering sluiten met een primaire dekking voor de 
werkzaamheden voortvloeiende uit deze overeenkomst. Bovendien dient de onderaannemer de aannemer te 
vrijwaren voor alle schade claims van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de opgedragen 
werkzaamheden. Het minimaal verzekerde bedrag dient te zijn € 5.000.000,- per gebeurtenis. Een kopie van deze 
polis dient u aan ons te verstrekken.  

 

U dient deze regels onder de aandacht van uw medewerkers te brengen en hen volgens deze regels te doen handelen. Wij beschouwen het 
hierboven gestelde als te zijn in het belang van het werk en dus ook voor uw aandeel daarin. Deze regels maken deel uit van de opdracht en 
vormen hiermee één geheel. 


