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Nr. bestelbon:  .............................................................................................................  
Datum: .........................................................................................................................  
Omschrijving arbeidsmiddel: 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Bestemming: 
 .....................................................................................................................................  
 
Plaats of omstandigheden van opstelling of gebruik: 
 .....................................................................................................................................  
 
 
Algemene veiligheids- en gezondheidseisen: 
 
- Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en gezondheid 

van toepassing in België worden nageleefd. Inzonderheid wordt verwezen naar het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het welzijn op het werk. 

- Het arbeidsmiddel moet alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen 
aantoonbare en voorzienbare risico's. 

- Het arbeidsmiddel moet voldoen aan de fundamentele veiligheidseisen overeenkomstig de Europese 
Richtlijnen. 

- Het arbeidsmiddel dient de CE-markering te dragen. 

 Uitrusting of delen ervan die niet in het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijnen / 
CE-markering, of waarvan niet alle aspecten gedekt zijn door zulke geharmoniseerde Europese 
reglementering, dienen te beantwoorden aan de Belgische omzetting van de minimum 
voorschriften in bijlage bij de richtlijn “Gebruik van arbeidsmiddelen”, zie Codex over het welzijn 
op het werk, Titel VI en aan de eventuele andere van toepassing zijnde Belgische voorschriften 
inzake welzijn op het werk. 

- De constructeur of leverancier verklaart dat hij een degelijke risico-evaluatie heeft uitgevoerd en alle 
nodige preventiemaatregelen heeft genomen teneinde de mogelijke risico's tot een minimum te 
beperken. 

- De constructeur of leverancier verklaart dat hij de best beschikbare technologie heeft toegepast om het 
arbeidsmiddel veilig te maken. 

- De opschriften en waarschuwingen aangebracht op het arbeidsmiddel moeten in de Nederlandse taal 
zijn en de pictogrammen stemmen overeen met de Europese en Belgische normalisatie. 

 

Aanvullende veiligheids- en gezondheidseisen: 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
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Af te leveren documenten en elektronische dragers 
 
De fabrikant of leverancier levert onderstaande documenten af, ten laatste bij de levering van het 
arbeidsmiddel. 
 
- Een verklaring inzake overeenstemming met de Europese Richtlijnen en Nationale Wetgeving ter 

uitvoering van deze Richtlijnen. (EG-verklaring van overeenstemming en dit volgens Bijlage II A van de 
machinerichtlijn); 

   
- Eventuele keuringsverslagen en andere attesten die de deugdelijkheid of conformiteit van het 

arbeidsmiddel aantonen; 
 
- Een handboek met instructies voor gebruik, nazicht en onderhoud evenals de gebruiksgrenzen en 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Deze gegevens bestemd voor de gebruikers van het 
arbeidsmiddel dienen in de originele taal en in de Nederlandse taal opgesteld te zijn en minimaal te 
beantwoorden aan de voorschriften van de van toepassingzijnde Europese richtlijnen. 

 

Andere:  .........................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
 

Te voorziene toelichting, opleiding en demonstratie van het arbeidsmiddel 
 
De leverancier zorgt voor een adequate toelichting en opleiding van de gebruikers van het 
arbeidsmiddel. Hiervoor wordt minimaal volgende tijd voorzien:..... 
Tevens wordt de technische dienst van de koper geïnformeerd en opgeleid in het nazicht, instelling, en 
het onderhoud van het arbeidsmiddel. Hiervoor wordt minimaal volgende tijd voorzien:.... 
De nodige informatie en procedures die in deze opleiding aan bod komen zijn opgenomen in het hoger 
vermeld handboek dat het arbeidsmiddel vergezelt, zoniet voorziet de leverancier een geschreven 
syllabus in de Nederlandse taal. 
 
 
 
 
Hoger genoemde eisen maken deel uit van de aankoopvoorwaarden. Het niet naleven ervan kan leiden 
tot het verbreken van de koop of iedere andere maatregel overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden. 

 
 
 
 
 
De verantwoordelijke voor de bestelling:  Preventieadviseur 
Naam:       Naam:  
 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 


