Aanvullende Inkoopvoorwaarden Vattenfall N.V. inzake
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

voor isolatie- en/of pakkingmaterialen toegepast in
samengestelde producten.

Definitie
Onder gevaarlijke stoffen worden begrepen stoffen die op grond van
de stofeigenschappen of hoeveelheid risico’s kunnen vormen voor
veiligheid, gezondheid, welzijn en/of milieu (“VGWM”). Dit zijn stoffen
die volgens de Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn
1999/45/EG als gevaarlijk zijn geïdentificeerd.

Artikel 5 in gebruik geven materieel
Het is leverancier niet toegestaan zijn materieel en gereedschap
aan anderen dan zijn personeel in gebruik te geven. Hiervan mag
alleen worden afgeweken met toestemming van Vattenfall.
Materieel en gereedschap mag alleen gebruikt worden voor het
doel waarvoor het bestemd is.

Artikel 1 toepasselijkheid
Deze Aanvullende Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in
samenhang met de Inkoopvoorwaarden van Vattenfall N.V. (verder
te noemen “Vattenfall”). Waar deze onderling afwijken prevaleren
deze Aanvullende Inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 persoonlijke veiligheidsmiddelen
Leverancier voorziet zelf zijn personeel van de benodigde
veiligheidsmiddelen; ziet er op toe dat deze in goede staat verkeren,
voldoende hygiënisch zijn en blijven en worden toegepast op de
aangegeven plaatsen.

Artikel 2 veiligheidsvoorschriften en informatiebladen
1. Leverancier dient alle voorschriften van de Inkoopvoorwaarden
Vattenfall schriftelijk en mondeling ter kennis te brengen aan het
voor hem werkende personeel.
2. Van gevaarlijke stoffen dienen de veiligheidsinformatiebladen
te worden verstrekt overeenkomstig de REACH Verordening
(1907/2006) Bijlage II, waarin onder meer gegevens zijn opgenomen
omtrent:
a. de identiteit van de stof;
b. de aan de stof verbonden gevaren voor de veiligheid, de
gezondheid voor personen en het milieu;
c. de toepassingen van de stof en de maatregelen die genomen
moeten worden om veilig gebruik te verzekeren.
3. In geval van leveringen van, of bij de uitvoering van leveringen
betrokken, gevaarlijke stoffen dient het veiligheidsinformatieblad te
worden verstrekt voorafgaand aan het moment waarop de
gevaarlijke stoffen voor de eerste maal worden geleverd of worden
gebruikt. Vattenfall verstrekt aan de hand van de informatie van de
veiligheidsinformatiebladen toestemming tot leveringen of gebruik
bij de uitvoering van leveringen. Indien zich één of meer wijzigingen
voordoen in de in het veiligheidsblad opgenomen gegevens, dient
een herzien veiligheidsinformatieblad te worden verstrekt.
4.Aangetroffen gevaarlijke stoffen, waarvoor de betreffende
veiligheidsinformatiebladen niet zijn verstrekt, of waarvoor geen
toestemming tot gebruik is gegeven worden door of vanwege
Vattenfall van het terrein of uit de gebouwen verwijderd. Gemaakte
kosten worden door Vattenfall niet vergoed. De door Vattenfall
gemaakte kosten komen voor rekening van leverancier.

Artikel 7 speciale veiligheidsmiddelen
Leverancier en zijn personeel zijn verplicht gebruik te maken van
speciale veiligheidsmiddelen en/of -kleding, die door Vattenfall
worden voorgeschreven.
Artikel 8 werkvoorschriften
1. Bij de uitvoering van leveringen aan of in de omgeving van
laag-, hoogspanningsinstallaties, in besloten ruimten, met hijsen hulpwerktuigen, in vuur- en/of ontploffingsgevaarlijke
situaties, bij toepassing van steigermateriaal, van radiologisch
materiaal, gevaarlijke stoffen en andere situaties zijn, naast
overheidsvoorschriften, voorschriften van Vattenfall van
toepassing en daarnaast is toestemming van Vattenfall
noodzakelijk voor de aanvang van het uitvoeren van leveringen
of delen ervan.
2. Gebruikt materiaal en afval dient door leverancier op zijn kosten
terstond van het terrein van Vattenfall te worden verwijderd. Daartoe
dienen de noodzakelijke VGWM-maatregelen te worden getroffen.
Artikel 9 toegang en verkeer
1. Voor toegang tot de terreinen van Vattenfall is toestemming
vereist. Instructies dienaangaande dienen te worden opgevolgd.
Indien het gebruik van toegangspassen is vereist dienen deze in
goede staat te worden gehouden en bij het verlaten van het terrein,
of bij beëindiging van leveringen, ingeleverd te worden. Bij verlies is
een vergoeding verschuldigd.
2. Op de terreinen van Vattenfall is de Nederlandse
verkeerswetgeving van toepassing. Leverancier dient zich te houden
aan de plaatselijke aanwijzingen.

Artikel 3 verantwoordelijkheid en toezicht
1. Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid
van de personen die door leverancier met de uitvoering van
leveringen en het toezicht daarop zijn belast.
2. Leverancier dient vóór de aanvang van leveringen de naam van
de voor de veiligheid verantwoordelijke toezichthouder bekend te
maken aan Vattenfall.
3. De toezichthouder van leverancier dient bekend te zijn met de
op de uitvoering van leveringen van toepassing zijnde VGWMvoorschriften zoals deze door Vattenfall worden toegepast en
draagt zorg voor de aanwezigheid ervan tijdens de uitvoering.
4. Vattenfall is gerechtigd controle uit te oefenen op de naleving van
deze VGWM-voorschriften door leverancier.
Artikel 4 eisen materiaal
1 Leverancier draagt er zorg voor dat het in te zetten materieel en de
gereedschappen minimaal voldoen aan de door de overheid en door
Vattenfall gestelde kwaliteits- uitvoerings- en veiligheidseisen,
waaronder begrepen de Machinerichtlijn (CE) en de daarin
aangegeven omstandigheden. Indien keuring is vereist dienen de
certificaten en documentatie te allen tijde getoond te kunnen
worden.
2. Het materieel en gereedschap dient in goede staat van
onderhoud te verkeren en zoveel mogelijk te zijn voorzien van
bedrijfsidentificatie.
3. Verpakkingen dienen deugdelijk te zijn en dienen voorzien te zijn
van een duidelijke etikettering en gevaaraanduiding, tevens dienen
verpakkingen welke gassen of gevaarlijke stoffen inhouden in goede
staat te verkeren, veilig te zijn opgesteld en te zijn voorzien van een
duidelijke aanduiding van de inhoud.
4. Voor het toepassen van asbest en keramische vezels geldt een
verbod. Het gebruik van glas-, slakken-, en/of steenwol is
toegestaan mits bij bewerkingen daarmee of daaraan vóóraf
geaccepteerde werkmethoden inclusief
adembeschermingsmiddelen worden gebruikt.
5. Bij het leveren van isolatie- en/of pakkingmaterialen dient de
Leverancier een Material Safety Data Sheet (MSDS) conform
EC Verordening 1907/2006 en/of een overzicht van de
chemische samenstelling van de materialen mee te leveren,
waaruit voor de toegepaste materialen duidelijk blijkt wat de
vezeldiameter en de chemische samenstelling van de
betreffende isolatie- en/ of pakkingmaterialen is. Dit geldt ook
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