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1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN 

Onder Opdrachtgever wordt verstaan de afdeling van Fokker Aerostructures BV, (hierna te noemen 
Fokker), welke de opdracht verstrekt. 

Onder Toezichthouder wordt een persoon verstaan die door Opdrachtgever kan worden 
aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden en het naleven van de 
voorschriften.  

Onder Opdrachtnemer wordt verstaan degene aan wie de opdracht door Fokker is opgedragen, 
alsmede diens werknemers en werknemers van onderaannemers, leveranciers, enz., die ten 
behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden op de terreinen of in de gebouwen van Fokker 
aanwezig zijn.  

Onder opdracht wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Fokker en 
Opdrachtnemer voor de uitvoering van werkzaamheden. 

Onder het Fokkerterrein wordt verstaan het terrein aan de Edisonstraat 1 te Hoogeveen, 
Industrieweg 4 te Papendrecht, evenals overige terreinen en gebouwen buiten de hiervoor 
genoemde locaties in gebruik door Fokker die in de opdracht zijn aangewezen voor de uitvoering 
van werkzaamheden. 

Besloten ruimten zijn ruimten, niet ontworpen voor het verblijf van personen, met beperkte 
toegankelijkheid en ventilatie waarin gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of 
explosie bestaat zoals kelders, kruipruimten, ketels, tanks, tunnels, putten, pijpleidingen, 
opslagreservoirs en (lift) schachten. Zoals omschreven in Arbo Informatieblad AI 5. 

 

2. ALGEMEEN 

Deze bepalingen vormen een integraal deel van de opdracht en een toevoeging aan de 
bezoekersregels. Indien een of meer bepalingen - met uitzondering van wettelijke voorschriften op 
het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieu - in strijd zijn met hetgeen is bepaald in 
de opdracht prevaleert het gestelde in de opdracht. 

Voor het beheersen van alle processen en werkzaamheden bestaan er binnen Fokker regels, 
voorschriften en procedures waaraan Opdrachtnemer zich dient te houden. 

Alvorens tot uitvoering van de opdracht wordt overgegaan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo 
nodig instrueren omtrent de na te leven voorschriften en bepalingen. Een dergelijke instructie laat 
onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. 

Ter voorkoming van schade aan gebouwen, producten, installaties en/of hulpmiddelen en 
verontreiniging van water, bodem en lucht, alsmede uit het oogpunt van persoonlijke veiligheid, is 
het noodzakelijk dat Opdrachtnemers het werk uitvoeren op een uit veiligheid/milieu hygiënisch 
oogpunt verantwoorde wijze met betrouwbaar materiaal en door deskundig personeel. 

Opdrachtnemer zal te allen tijde voldoen aan door de overheid gestelde regels, zoals wettelijke 
bepalingen, m.n. de Arbeidsomstandighedenwet, aanwijzingen van de Arbeidsinspectie, 
aanwijzingen op het gebied van milieu alsmede algemeen aanvaarde maatschappelijke normen. 

Niet nakomen c.q. overtreding van deze bepalingen inclusief de daarin genoemde regelgeving kan 
verwijdering van de terreinen van Fokker van personen en/of goederen tot gevolg hebben. De daarbij 
eventueel voor Opdrachtnemer ontstane kosten of schade van welke aard dan ook kan onder geen 
beding op Fokker worden verhaald. 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de in dit voorschrift gegeven bepalingen 
door zijn werknemers, hulppersonen en onderaannemers. 

Fokker kent voor diverse productiemiddelen en locaties separate voorschriften qua toe te passen 
materialen e.d. De Opdrachtnemer dient zich hiervan voor aanvang van de werkzaamheden te laten 
instrueren.  
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Roken binnen de gebouwen van Fokker is niet toegestaan; dit is slechts toegestaan in de op het 
buitenterrein speciaal daartoe ingerichte plaatsen. 

Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig VCA* of VCA** certificaat als deze 
Opdrachtnemer (of zijn personeel):  

 Operationele, risicovolle werkzaamheden verricht of 

 In een operationele, risicovolle productie omgeving werkt. 

Met betrekking tot het VCA-certificaat zal Opdrachtnemer een afschrift van het VCA-certificaat aan 
Opdrachtgever verstrekken, Opdrachtgever informeren over de geldigheidsduur en de eventuele 
intrekking van het VCA-certificaat en Opdrachtgever ongevraagd een afschrift versturen bij 
verlenging van het VCA-certificaat. 

 

Te allen tijde moeten werknemers van de Opdrachtnemer beschikken over een geldig diploma 
“basisveiligheid” (B-VCA). Leidinggevenden dienen te beschikken over een geldig diploma 
“veiligheid voor leidinggevenden” (VOL-VCA). Indien de werknemers en leidinggevenden van de 
Opdrachtnemer niet beschikken over een bijgewerkt veiligheidspaspoort, dan dienen zij in plaats 
daarvan een afschrift van de bovengenoemde diploma’s bij zich te dragen. Op verzoek van de 
Opdrachtgever dienen de werknemers van de Opdrachtnemer hun veiligheidspaspoort en/of de 
afschriften van bovengenoemde diploma’s te laten zien. 

3. TOEGANG EN BEVEILIGING 

Bij aankomst op het bedrijf van Fokker dient de Opdrachtnemer zich onverwijld te melden en te 
legitimeren bij de Bedrijfsbeveiliging. Aldaar wordt een toegangsbadge uitgereikt die te allen tijde 
zichtbaar gedragen dient te worden. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een 
bedrijfswagen op het terrein noodzakelijk is, dient tevens een parkeerkaart aangevraagd te worden. 
De Bedrijfsbeveiliging zal de dienst, welke de werkzaamheden namens Fokker heeft opgedragen 
dan wel op de uitvoering zal toezien, omtrent de aankomst van de Opdrachtnemer informeren. 

Na beëindiging van de werkzaamheden dient de uitgereikte toegangsbadge te worden ingeleverd 
bij de afdeling bedrijfsbeveiliging. 

Indien het in verband met de werkzaamheden noodzakelijk is meer dan een dag op ons terrein te 
verblijven dient de Opdrachtnemer dit aan de afdeling bedrijfsbeveiliging kenbaar te maken. 
Laatstgenoemde zal daarop aanwijzingen geven omtrent de te volgen procedure met betrekking tot 
de toegangsregeling die gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden zal gelden. 

De normale werktijden zijn: ma t/m vrij 08.00 - 16.30 uur. Voor afwijken van de werktijden is 
toestemming van de Opdrachtgever vereist. 

Het is verboden zich op de terreinen, in de gebouwen, afdelingen of ruimten van Fokker te bevinden 
of op te houden anders dan voor het verrichten van door of namens Fokker opgedragen 
werkzaamheden. (Zie hierover ook Hoofdstuk 20) 

Parkeren van voertuigen of het opstellen van obstakels, zoals ladder, steigers, platforms of andere 
hulpmiddelen, op verharde wegen en buiten aangegeven of aangewezen parkeervakken, is 
verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de afdeling bedrijfsbeveiliging of 
Opdrachtgever. Overtreding van het gestelde kan leiden tot het verwijderen van het voertuig of het 
in dit punt bedoelde obstakel. Fokker is niet aansprakelijk voor eventuele daarbij ontstane schade. 

Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de afdelingen bedrijfsbeveiliging onverwijld te worden 
opgevolgd. 

Fotograferen en/of het maken van video-opnamen enz. op het terrein en in de gebouwen van Fokker 
is verboden tenzij hiervoor door Opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleend en het onder 
begeleiding van Opdrachtgever plaatsvindt. 
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Het gebruik van radio’s is toegestaan als deze aan de daarvoor geldende normen voldoen. 
Koffiezetapparaten, warmhoudplaatjes, ovens, e.d. zijn niet toegestaan. 

De afdeling bedrijfsbeveiliging is belast met het toezicht op bedrijfseigendommen en is gemachtigd 
controles en zo nodig visitaties uit te voeren. 

Het op het terrein van Fokker brengen, in het bezit hebben en/of gebruiken van alcoholhoudende 
dranken, verdovende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. 

Indien nodig dient het werkgebied door de Opdrachtnemer te worden afgezet in overleg met de 
Opdrachtgever. 

Voor de stofarme ruimten in de gebouwen 96, 97 en de badenafdeling in gebouw 94 te Papendrecht 
alsmede de stofarme ruimten in gebouwen 22, 36 en de badenafdeling in gebouw 31 te Hoogeveen 
gelden aanvullende toegangsregelingen. In deze ruimten mag alleen worden gewerkt met een 
geldige werkvergunning. U dient hiervoor via de Opdrachtgever toestemming te verkrijgen van de 
productieleiding. 

 

4. FOD PREVENTIEGEDRAGREGELS 

In de vliegtuigbouw is het van zeer groot belang dat er geen “foreign objects”(vreemde delen) 

terechtkomen in vliegtuigcomponenten die mogelijk schade kunnen aanrichten. 

Binnen het bedrijf, met name in de productieafdelingen, gelden hiervoor FOD (Foreign Object 

Damage) preventiegedragsregels.  

Het beleid van Fokker ten aanzien van FOD-preventie luidt als volgt: 

 

 
 

Deze preventiegedragsregels dienen te voorkomen dat een substantie, verontreiniging of artikel wat 

niet thuishoort bij een component of systeem schade kan aanrichten. 

 

Productieafdelingen waar deze FOD-preventiegedragsregels van toepassing zijn, zijn te herkennen 

aan de volgende symbolen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verkrijgen van toegang tot ruimten waar FOD-preventiegedragsregels van toepassing zijn 

dient u via de Opdrachtgever op de hoogte gebracht te worden van een geïntegreerd pakket aan 

gedragsregels. Deze gedragsregels laat de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer 

onverlet.  

 

  



 
 
 

SHE-3010 / 24.dec.2021/09 
 

BEPALINGEN BUITENFIRMA’S 
UW VEILIGHEID IS ONZE VEILIGHEID 
 

 

Proprietary data of and copyright by Fokker Aerostructures B.V. Disclosure to third parties of this document or any part thereof, the content of this document or the use of any information contained therein for purposes other 
than provided for by this document, is not permitted, except with prior and express written permission. (FMS-0000rpt02 / 31.aug.2020) 

Page 7 of 14 

Any copy outside the Fokker BMS (printed or digital) is not controlled Security Class: FOKKER UNCLASSIFIED 

T H I S  D O C U M E N T  C O N T A I N S  N O  T E C H N I C A L  D A T A  

 

 

5. TOEZICHT BIJ HET UITVOEREN VAN DE OPGEDRAGEN WERKZAAMHEDEN 

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zal er door Opdrachtgever toezicht worden gehouden op 
de naleving van de in dit voorschrift gestelde regels. Dit toezicht laat de eigen verantwoordelijkheid 
van de Opdrachtnemer onverlet. 

Indien er een andere Toezichthouder voor het werk wordt aangesteld zal deze volledig worden 
geïnformeerd over alle gestelde voorwaarden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer informeren over 
het aanstellen van deze Toezichthouder. 

Naast de Opdrachtgever kunnen ook andere Fokker functionarissen toezien op de naleving van de 
voorschriften. Hierbij kan ook inzage worden gevraagd van diploma’s, veiligheidspaspoorten en 
vereiste certificaten. Om stagnatie in de werkzaamheden te voorkomen is het daarom zaak dat de 
werknemers van de Opdrachtnemer deze documenten bij zich dragen. Indien dit laatste niet het 
geval is, zal men de vereiste documenten eerst moeten ophalen voordat de werkzaamheden kunnen 
worden voortgezet. 

 

Aanwijzingen van de bovengenoemde afdelingen of functionarissen dienen onverkort te worden 
opgevolgd, ook indien daardoor werkzaamheden worden gehinderd of (tijdelijk) onmogelijk gemaakt, 
zonder dat dit tot enige vergoedingsplicht van Fokker leidt. Indien aanwijzingen in voorgaand punt 
bedoeld, leiden of kunnen leiden tot ernstige stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden, dient 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk hiervan in kennis te stellen. 

De Opdrachtnemer kan door iedere willekeurige medewerker van Fokker worden aangesproken op 
de naleving van de voorschriften. 

 

6. WERKVERGUNNINGEN 

Een werkvergunning is verplicht voor de volgende, niet operationele, werkzaamheden: 

 Werkzaamheden aan en in tanks, leidingen en apparatuur die gevaarlijke stoffen bevatten of 
gevaarlijke condities bevatten of hebben bevat. 

 Hijswerkzaamheden. 

 Het werken op een hoogte van 2 meter of meer waarbij geen bouwkundige, permanente 
werkvloer is. Dit omvat ook het werken met o.a. een hoogwerker, schaarlift of werksteiger. 

 Indien er kans bestaat op lucht-, water-, en/of bodemverontreiniging. 

 Werkzaamheden met ioniserende straling (bijv. röntgenmeting). 

 Bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden. 

 Graafwerkzaamheden. 

 Het betreden van en werken in een besloten ruimte. 

 Het gebruik van straalmiddelen buiten een straalcabine. 

 Werkzaamheden waarbij bijzondere bescherming van de houder noodzakelijk is. 

 Bij overige werkzaamheden, wanneer de verstrekker of aanvrager dit nodig acht. 

 Bij werkzaamheden in onderstaande gebieden; 

o Badenlijn en technische strook, 

o SAR-ruimten (stof arme ruimten Papendrecht) en 

o EX-gezoneerde gebieden, herkenbaar aan de EX-gevaarsaanduiding 
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Bij twijfel bepaalt de aanvrager, in overleg met de veiligheidskundige van de locatie, of een 
werkvergunning noodzakelijk is. 

Beëindiging van werkvergunning plichtige werkzaamheden dient te worden gemeld bij de aanvrager 
van de werkvergunning. 

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er eerst al dan niet samen met U een Taak-risico-analyse 
(TRA) moet worden gemaakt voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. Dit geldt in 
elk geval bij alle situaties waarbij sprake is van een verhoogd risico. Informeer hiernaar bij uw 
Opdrachtgever! 

 

In geval van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals bij voorbeeld lassen, branden, slijpen, verhitten 
van teerproducten, afbranden van verf of op een andere wijze of met een ander doel gebruik van 
open vuur dient door Fokker aan u een geldige werkvergunning te zijn verstrekt. 

Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden bepaalt de bedrijfsbrandweer of hierbij 
een brandwacht aanwezig moet zijn en/of dat de branddetectie moeten worden uitgeschakeld. 
(Laatste zin vervallen) 

Voor de opslag van brandbare stoffen dient voor aanvang toestemming van de bedrijfsbrandweer te 
zijn verkregen. 

Afschermmaterialen, zoals blusdekens, alsmede overige kleine blusmiddelen dienen door de 
Opdrachtnemer zelf te worden verzorgd. 

Goedgekeurde blusmiddelen dienen bij de uitvoering van brandgevaarlijke werkzaamheden onder 
handbereik van de uitvoerende(n) te staan. Deze blusmiddelen worden niet door Fokker ter 
beschikking gesteld. 

Bij ontstaan van brand, ongeacht de omvang, dient steeds onverwijld brandalarm te worden gegeven 
bij de bedrijfsbeveiliging alarmnummer Hoogeveen +31(0)528-285222, alarmnummer Papendrecht 
+31(0)78-6419222 of via een handbrandmelder. 

Bij het blussen van brand kunnen de ook de aanwezige blusmiddelen van Fokker worden gebruikt. 

 

7. WERKEN AAN HOOG- EN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES OF AAN ELEKTRISCHE 
VERDEELSTATIONS 

Het werken aan hoog- en laagspanningsinstallaties of aan elektrische verdeelstations dient 
overeenkomstig het gestelde in de van toepassing zijnde voorschriften zoals NEN-EN 50110, NEN 
3140 en NEN 3840 te worden uitgevoerd. Hiervoor dient men toestemming te hebben van de 
installatie verantwoordelijke van Fokker. 

Alvorens de voeding op machines e.d. aan te sluiten dient dit te worden overlegd met de 
Opdrachtgever. 
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8. ELEKTRISCH GEREEDSCHAP EN HULPMIDDELEN 

Elektrisch gereedschap en hulpmiddelen, welke zich op het terrein van Fokker bevinden dienen 
steeds in goede staat van onderhoud te verkeren. De middelen dienen herkenbaar gekeurd te zijn 
conform NEN 3140. 

Elektrische installaties of apparaten, die ernstige gebreken vertonen kunnen door de daartoe 
bevoegde Fokker instanties/functionarissen buiten werking worden gesteld. Opdrachtnemer zal 
onverwijld op eigen kosten voor vervanging door deugdelijke apparatuur zorgen. 

 

9. WERKEN AAN KOEL-VRIES INSTALLATIES 

Het uitvoeren van werkzaamheden aan koel-vries installaties is alleen toegestaan, indien dit gebeurt 
door een bedrijf en medewerkers met een Stek erkenning. Opdrachtnemer staat hiervoor in. 

 

10. INCIDENTEN, ONGEVALLEN EN CALAMITEITEN 

Bij ongevallen met letsel kan gebruik worden gemaakt van de op het bedrijf aanwezige EHBO. 

Buiten de normale werktijden kan men zich voor eerste hulp vervoegen bij de bedrijfsbeveiliging. 

Bij een ernstig ongeval of bij een andere calamiteit, zowel in als buiten de normale werktijden, moet 
direct alarm worden geslagen via het alarmnummer van de bedrijfsbeveiliging alarmnummer 
Hoogeveen +31(0)528-285222, alarmnummer Papendrecht +31(0)78-6419222 en dienen de 
instructies van beveiliging, brandweer, ontruimers en EHBO-functionarissen te worden opgevolgd. 

Bij een ernstig ongeval of een calamiteit mag in verband met het incidentenonderzoek aan de situatie 
niets worden gewijzigd. 

Indien sprake is van een incident dient naast een mondelinge- of telefonische melding aan de 
Opdrachtgever in alle gevallen het formulier ‘melding en analyse van SHE-incidenten’ ingevuld te 
worden. Het benodigde formulier is verkrijgbaar via uw Opdrachtgever. 

In alle gebouwen is een ontruimingsalarm aanwezig. In geval van een alarm dient u het gebouw te 
verlaten en de instructies van het Fokker-personeel onverwijld op te volgen. 

11. GEBRUIK VAN EIGENDOMMEN VAN FOKKER 

Het is niet toegestaan om bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik te maken van 
gereedschappen, machines, installaties, kranen, heftrucks, enz. van Fokker, tenzij daartoe vooraf 
afspraken zijn gemaakt met de Opdrachtnemer. Dergelijk gebruik is voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer. 

Het is verboden de voedingsspanning van machines, installaties, e.d. zelf in/uit te schakelen, tenzij 
uitdrukkelijk toestemming is verleend door de Opdrachtnemer. 

12. WERKEN OP HOOGTE 

Bij werkzaamheden op hoogte, dienen daarvoor geschikte en aantoonbaar goedgekeurde 
arbeidsmiddelen gebruikt te worden. 

Bij werkzaamheden op hoogte, bijvoorbeeld met een hoogwerker dient op lager gelegen niveaus 
een afzetting of markering te zijn aangebracht. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden is 
het voor het betreffende personeel verplicht veiligheidshelmen te dragen. 

Tijdens het rijden met en het bedienen van een hoogwerker dienen de personen in de bak een 
valbeveiliging (harnasgordel) te gebruiken. 
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13. GEBRUIK MOBIELE KRANEN, VORKHEFTRUCKS EN ANDERE BIJZONDERE HULPMIDDELEN 

Bij elke mobiele kraan dient een bijgewerkt kraanboek aanwezig te zijn. 

Bediening van een mobiele kraan mag alleen geschieden door een voor het type kraan bevoegde 
kraanmachinist, welke in het bezit is van een geldig vaardigheidsbewijs. 

Het is verboden dat personen zich in het draaibereik van de machine of onder de hijslast (kunnen) 
begeven. Bij alle hijswerkzaamheden is het verplicht om een goedgekeurde veiligheidshelm te 
dragen. 

Bedienen van een vorkheftruck, verreiker, hoogwerker, schaarlift of voor het verplaatsen van lasten 
mag alleen geschieden door een persoon die daarvoor is opgeleid en in het bezit is van een geldig 
certificaat. 

Het gebruik van in de hallen aanwezige loopkranen is alleen toegestaan met toestemming van 
Opdrachtgever. Bediening dient te geschieden door een bevoegd persoon die in het bezit is van een 
certificaat “veilig verplaatsen van lasten” (of vergelijkbaar). Hijsstroppen e.d. dienen door de 
Opdrachtnemer te worden geleverd en voorzien te zijn van een eenduidige identificatie en een 
daarbij behorend geldig keuringscertificaat. 

Het is niet toegestaan om met een verbrandingsmotor aangedreven hijs- en hefwerktuig in de hallen 
te gebruiken, tenzij daartoe van tevoren door de Opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleend 
en voor de werkzaamheden een dienovereenkomstige werkvergunning is afgegeven. In dat geval 
zullen extra maatregelen moeten worden genomen om de brandmelders in de betreffende hal uit te 
schakelen, de rookgassen af te voeren en brand te voorkomen. 

Stalling van deze hijs- en hefwerktuigen in de hallen is niet toegestaan. Dit mag uitsluitend op 
daartoe door de Opdrachtgever speciaal aangewezen plaatsen. 

 

14. VEILIGHEID VAN PERSONEN 

Opdrachtnemer zal steeds die maatregelen treffen, welke noodzakelijk zijn om de veiligheid van 
personen te waarborgen. 

Obstakels, openliggende putten en sleuven moeten door middel van een harde afzetting beveiligd 
en gemarkeerd zijn. Bij duisternis dienen deze plaatsen te zijn verlicht. 

In- en uitgangen van gebouwen, waarboven werkzaamheden worden uitgevoerd, moeten worden 
voorzien van deugdelijke overdekking tegen vallende voorwerpen. 

Bij werkzaamheden, waar ernstige hinder kan ontstaan voor het aanwezige personeel van Fokker 
dient vooraf de Opdrachtgever op de hoogte te worden gesteld. Voorts dienen er dan afspraken te 
worden gemaakt over de te nemen veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en de gezondheid van 
het personeel en derden te garanderen. 

 

15. ORDE EN NETHEID 

Tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden dienen de onderhavige regels met betrekking tot 
de orde en de netheid ter plaatse van de werkzaamheden strikt te worden nagekomen. 

Oude materialen, afvalstoffen respectievelijk restanten van verwerkte onderdelen en/of materialen 
moeten door de Opdrachtnemer zo snel mogelijk van het terrein worden verwijderd en voor zover 
rechtens toelaatbaar, onder zijn verantwoordelijkheid wordt verwerkt, met inachtneming van onder 
meer de Provinciale Milieuverordening en de Wet milieubeheer (met name hoofdstuk 10 
Afvalstoffen). Het bovenstaande dient aan de Opdrachtgever, middels afschriften van alle daarop 
betrekking hebbende documenten, te worden aangetoond. 

Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het vervoer en 
de opslag van voornoemde oude materialen, afvalstoffen dan wel restanten van verwerkte 
onderdelen en/of materialen. 

Met betrekking tot de noodzakelijke opslag van bouwmaterialen en gereedschappen dienen 
aanwijzingen te worden gevraagd aan de Opdrachtgever. 
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De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van werkzaamheden geen overlast, 
belemmering en/of hinder wordt toegebracht aan Fokker, diens medewerkers dan wel derden, tenzij 
zulks redelijkerwijs onvermijdbaar is. 

Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen milieurichtlijnen t.a.v. de compartimenten water, 
bodem, lucht en geluid in acht te worden genomen. Indien tijdens of na de werkzaamheden een 
emissie naar genoemde compartimenten (denk bijv. aan water-, bodem-, of luchtverontreiniging 
alsmede geluid- of trillinghinder) kan optreden of is opgetreden dient de Opdrachtgever onmiddellijk 
geïnformeerd te worden. 

Indien kans op windstoten met stormkracht aanwezig is, dienen door Opdrachtnemer alle 
voorwerpen die door de wind verplaatst zouden kunnen worden, tegen zodanige verplaatsing te 
worden geborgd of stormvast te worden gezet. 

Na elke werkdag of afloop van alle werkzaamheden dient de werkplek veegschoon te worden 
opgeleverd. 

 

16. VERKEERSREGELS 

Het gestelde in de Nederlandse Wegen Verkeerswetgeving is op alle terreinen van Fokker onverkort 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

De aanwijzingen, gegeven op de geplaatste verkeersborden, dienen strikt te worden opgevolgd 
(o.m. de maximum snelheidsbepalingen). 

Personen- en bedrijfswagens dienen in de aangegeven parkeervakken te worden geparkeerd, tenzij 
de afdeling bedrijfsbeveiliging anders bepaalt. 

Aanwijzingen door de afdeling bedrijfsbeveiliging gegeven met betrekking tot de parkeerplaats, 
alsmede betrekking tot de te volgen transportroute binnen het bedrijf, dienen onverwijld te worden 
opgevolgd. 

Het is verboden met voertuigen voorzien van verbrandingsmotoren in de gebouwen van Fokker te 
rijden. 

 

17. TOEGEPASTE MATERIALEN EN HULPMIDDELEN 

De aanwezigheid en het gebruik van siliconen, siliconenhoudende middelen en of materialen, 
teflonspray of andere materialen welke hechtingproblemen kunnen veroorzaken is ten strengste 
verboden. Overtreding leidt tot directe ontzegging van de toegang tot de bedrijfsaccomodaties van 
Fokker. 

Fokker heeft i.v.m. standaardisatie van reservedelen een grote voorkeur voor bepaalde toe te 
passen materialen en fabricaten. Opdrachtnemer dient zich hierover voor aanvang van de 
werkzaamheden op de hoogte te stellen. 
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18. AANSPRAKELIJKHEID 

Fokker aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genoemd en van welke aard ook, 
als gevolg van het gebruik van Fokkereigendommen, ook in die gevallen waarin het gebruik 
uitdrukkelijk door Fokker is toegestaan. De Opdrachtnemer vrijwaart Fokker voor kosten, 
aanspraken, schades en boetes van welke aard dan ook en gemaakt door wie dan ook, inclusief 
Fokker en het Fokker personeel, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de 
werkzaamheden op het Fokker terrein, inclusief het al dan niet naleven van deze bepalingen. Fokker 
behoudt zich het recht voor schaden en kosten door Fokker of het Fokker-personeel geleden of 
gemaakt, op de Opdrachtnemer te verhalen. De Opdrachtnemer is verplicht zich te verzekeren tegen 
het risico van wettelijke aansprakelijkheid; het verzekerde bedrag dient minimaal € 5.000.000,- te 
bedragen. Op verzoek van Fokker dient de verzekeringspolis te worden overlegd. Opdrachtnemer’s 
aansprakelijkheid jegens Fokker en derden wordt geenszins beperkt of uitgesloten door de dekking 
die deze verzekering al dan niet biedt. 

De Opdrachtnemer is verplicht zich tot tenminste de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM) minimumvereiste bedragen door verzekering te dekken tegen 
aansprakelijkheid voor derden, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiend 
uit gebruik van eigen en/of aan anderen toebehorende motorrijtuigen. Niet onder de in de vorige zin 
bedoelde verzekering gedekte motorvoertuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. 

 

19. GEHEIMHOUDING 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle door Fokker verstrekte of 
op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens, informatie, zaken en/of rechten betreffende 
Fokker, haar klanten of andere relaties. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan 
haar medewerkers en onderaannemers. Een en ander zoals is vastgelegd in de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van Fokker Aerostructures BV. 

 

20. ITAR-REGELGEVING 

Fokker is betrokken bij research, ontwerp en productie van goederen binnen programma’s voor 
militaire klanten. (Technische) informatie en goederen voor deze programma’s vallen onder de 
Amerikaanse en/of Nederlandse Exportwetgeving. Deze wetgevingen stellen eisen met betrekking 
tot autorisatie voor mogelijke toegang tot informatie en producten, die onder die wetgeving vallen. 
Om het overtreden van deze wetgevingen te voorkomen mag de Opdrachtnemer zich alleen 
begeven op de, door de contactpersoon van Fokker B.V., aangewezen locaties op het terrein en zal 
de Opdrachtnemer geen toegang zoeken tot andere locaties. Het is door de Opdrachtnemer niet 
toegestaan toegang tot informatie te zoeken, zowel in fysieke als in elektronische vorm, noch 
apparatuur voorhanden te hebben die gebruikt kan worden om informatie te kopiëren en of op te 
slaan. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zal er door de Opdrachtgever toezicht worden 
gehouden op de naleving van de in dit voorschrift gestelde regels. Onregelmatigheden dienen 
onmiddellijk gemeld te worden aan de contactpersoon van Fokker.  
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21. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 

+31(0)528-285222 +31(0)78-6419222 

+31(0)528-285111 +31(0)78-6419220 

+31(0)6-40632768 +31(0)78-6419610 

+31(0)6-83277021 +31(0)6-13511327 

+31(0)6-13229102 +31(0)6-22489372 

+31(0)6-12447174  

+31(0)6-23352288  
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22. LOCATIEPLATTEGRONDEN 

 

Fokker Aerostructures BV, Industrieweg 4 in Papendrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokker Aerostructures BV, Edisonstraat 1 in Hoogeveen 


		2022-01-27T08:06:20+0100
	Karina Bruinsma


		2022-01-31T10:24:23+0100
	Michiel Goossens


		2022-01-31T10:57:28+0100
	Pieter Huizenga


		2022-02-11T07:45:21+0100
	fn097125




