
FORMULIER 
BRANDGEVAARLIJKE 
WERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever werkzaamheden Uitvoerder werkzaamheden

Naam uitvoerder Naam uitvoerder

Datum Datum

Uit te voeren werk Werkmethode

Plaats en locatie

Aard van het werk

Uitvoering Gebruik van    � lasbrander      � slijpschijf      � elektrisch lassen  

� hete lucht föhn   � gasbrander   � andere werkmethode, te weten:

Datum

Tijd van              uur  t/m              uur

De toestemming is in principe 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet er voor iedere werkdag 

opnieuw een vergunning worden uitgeschreven Geldt de toestemming voor het gehele werk?   �  ja � nee  

Op welke plekken geldt de toestemming niet?

Veiligheidsmaatregelen

Zijn de op de achterzijde van het formulier genoemde preventieve maatregelen getro� en?  � ja  � nee

Zijn deze preventieve maatregelen besproken met de uitvoerder? � ja  � nee

Is er een opgeleide brandwacht aanwezig? � ja � nee

Zijn naar oordeel van de uitvoerder en of opdrachtgever nog extra 

en of bijzondere maatregelen nodig? Zo ja, Graag omschrijving hiervan; � ja � nee

Risico-inventarisatie op plaats werk uitgevoerd? � ja � nee

Zo ja door wie;                                                                                             en op welke datum:  

Ondertekening

Naam opdrachtgever Naam uitvoerder

Datum Datum

Telefoonnummer Telefoonnummer

Handtekening Handtekening

Eindcontrole

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en / of na afl oop van de brandgevaarlijke werkzaam-
heden een controle uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven, er geen brand is ontstaan. 
De controle dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de directe omgeving.

Tijd Datum

Naam opdrachtgever en / of uitvoerder Handtekening

BIJ BRAND EERST DE BRANDWEER WAARSCHUWEN ( 112 ) DAN ZELF TRACHTEN DE BRAND TE BLUSSEN.
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TE NEMEN 
PREVENTIEVE
MAATREGELEN

De te gebruiken apparatuur behoort in een goede staat van onderhoud te zijn.

Algemene preventieve maatregelen binnen 10 meter van de werkzaamheden ( afvinken );

� Is er een mobiele telefoon beschikbaar? 

� Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld?

� Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?

� Controleer de omgeving van de werkplek.

� Let op openingen in muren en vloeren.

� De vloeren moet goed schoon zijn.

�  Losse brandbare materialen, vloeisto� en en goederen moeten worden verwijderd en vaste 

brandbare materialen moeten brandwerend worden afgedekt.

� De ruimte moet afdoende geventileerd zijn

� Laat een brandwacht permanent toezicht houden.

�  Zorg voor voldoende blusmiddelen. Overtuig u waar de slanghaspels zich bevinden en 

hoe de brandweer gealarmeerd kan worden.

� Vontroleer tijdens pauzes en direct na afl oop de omgeving van de werkplek op smeulende resten.

� Verricht de werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 2 uur voor het einde.

Dakdekken / dakreparatie ( afvinken );

�  Overtuig u van de brandbare eigenschappen van het dak, dakopstanden, dakranden, dakdoorvoeren.

�  Bij het verwijderen van grind en oude dakdeklagen dient voorkomen te worden dat isolatiemateriaal zichtbaar wordt.

� De bitumenketel mag niet op het dak geplaatst worden.

�  Propaan gasfl essen dienen te voorzien zijn van een doorstroombegrenzer. 

De gasfl essen dienen  zoveel mogelijk op de begane grond te blijven.

� Dakdekkerswerkzaamheden dienen minimaal door twee personen te worden uitgevoerd.

� Op het dak moeten tenminste twee 12 kg ABC of gelijkwaardig poederblussers beschikbaar te zijn.

Werk aan muren en plafonds (afvinken );

� Brandbare constructiedelen afschermen. 

� Verwijderbare brandbare materialen aan de achterzijde van de muur of het plafond.

Controle

Brand kan ook na het beëindigen van brandgevaarlijke werkzaamheden ontstaan. Daarom dienen gedurende 60 minuten na 

afl oop van brand gevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag en of aan het eind van de werkzaamheden na-

controles  (met een minimale frequentie van 1 x per 20 minuten) te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

Vergunning vervalt Starttijd Eindtijd

Na-controle

0 – 20 min 20 – 40 min 40 – 60 min

Naam Naam Naam

Handtekening Handtekening Handtekening
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