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Het onderstaande formulier wordt gebruikt bij bestellingen van machines van apparatuur.  

Op het formulier moet aangekruist worden welke VGM-eisen (veiligheid, gezondheid en 

milieu) bij de bestelling van toepassing zijn. Voor toelichting, zie achterzijde.  

Veiligheids-, Gezondheids-, en Milieu-eisen 

Bijlage aan bestelbon / leveringscontract:  

Bestelobject (machine / apparaat):  

Type / specificaties:  

Aankopende partij (naam bedrijf):  

Aankopende partij (naam persoon):  

Datum:  

Handtekening aankoper:  

De leverancier verbindt zich tot het leveren van:* 

 1 Een verklaring dat het geleverde voldoet aan alle geldende vereisten 

betreffende de arbeidsomstandighedenwet (hierin zijn eisen vastgelegd 

m.b.t. veiligheid van arbeidsmiddelen). 

 2 Een "CE-verklaring van overeenstemming" of “conformiteitverklaring” 

volgens de Europese richtlijnen m.b.t. persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 3 Een "CE-verklaring van overeenstemming" of “conformiteitverklaring” 

volgens de Europese richtlijnen m.b.t. machines of verwisselbare 

uitrustingsstukken. 

 4 Een "CE-verklaring van overeenstemming" of “conformiteitverklaring” 

volgens de Europese richtlijnen m.b.t. de hef- en verladingsapparatuur en 

gemotoriseerde transportwerktuigen. 

 5 Een "CE-verklaring van overeenstemming" of “conformiteitverklaring” 

volgens de Europese richtlijnen m.b.t. elektrisch materieel. 
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 6 Een document met de juiste samenstelling van het product 

(veiligheidsinformatie). 

 7 De gebruikshandleiding in de Nederlandse taal betreffende de werking, 

gebruik, opslag, inspectie en onderhoud van het bestelde object. 

 8 Een "keuringsverslag voor indienststelling" opgesteld door een erkend 

orgaan. 

 9 Een verklaring dat het geluidsniveau voor de persoon die met het 

arbeidsmiddel werkt, niet hoger is dan ………………dB(A). 

 10 Een verklaring dat het arbeidsmiddel voldoet aan de Europese 

trillingsnormen. 

Ondergetekende (leverancier) verbindt zich tot de naleving van alle wetten en normen 

betreffende veiligheid, gezondheid en milieu (o.a. arbeidsomstandighedenwet), alsook de 

hierboven vermelde supplementaire clausules en bijzondere leveringsvoorwaarden. 

Leverancier (naam bedrijf):  

Leverancier (naam persoon):  

Datum:  

Handtekening:  

* Aankruisen wat van toepassing is. 
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Toelichting 

1. Betreft: Arbeidsmiddelen van vòòr 1995. De verklaring moet zijn opgesteld door een 

    veiligheidskundige. Dit kan Stigas voor u uitvoeren www.stigas.nl . 

2. Betreft: Persoonlijke beschermingsmiddelen. Het arbeidsmiddel is voorzien van een 

    CE markering en de naam van de fabrikant of diens gemachtigde. 

3. Betreft: Machines of verwisselbare uitrustingsstukken van na 1995. 

   Het arbeidsmiddel moet een niet-roestgevoelige plaat dragen met daarop: 

 

- of typeaanduiding 

 

-markering 

 

4. Betreft: Hef- en verladingsapparatuur en gemotoriseerde transportwerktuigen van 

    na 1995. Het arbeidsmiddel moet een niet-roestgevoelige plaat dragen met daarop: 

 

- of typeaanduiding 

 

-markering 

 

5. Betreft: Elektrisch materieel van na 1995. 

    Het arbeidsmiddel moet een niet-roestgevoelige plaat dragen met daarop: 

 

- of typeaanduiding 

 

-markering 

 

6. Betreft: (gevaarlijke) stoffen. 

7. De gebruikshandleiding in de Nederlandse taal. 

   Deze moet bestaan uit aanwijzingen voor: 

 

 

8. Betreft o.a. een niet permanente hangsteiger, een toren- of opbouwkraan,     funderingsmachine,     

steigers en bouwliften. 


