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OPDRACHTGEVER  UITVOERDER 
 
Facilitair Bedrijf / anders : ……………………………………… 
Contactpersoon: ……………………………………………………. 
 

  
Naam bedrijf:      …………………………………………………… 
Contactpersoon: …………………………………………………… 

UIT TE VOEREN WERK  WERKMETHODE 
 
Plaats:        ……….……………………………………………………. 
Aard werk: ……………………………………………………………. 
 
Uitvoering:    van ………… uur     t/m ………… uur 
Datum:           van …………………   t/m ……………….. 
 

  
□ lasbrander 
□ elektrisch lassen 
□ gasbrander 
 
Voor gehele werk?  
 

 
□ slijpschijf 
□ hete lucht föhn 
□ anders: ……………………. 
 
JA / NEE 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN  Op welke plaatsen niet? 

 
Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde 
maatregelen getroffen?                                             JA / NEE 
Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder,  
nog extra en/of bijzondere veiligheids- 
maatregelen nodig?                                                    JA / NEE 
Omschrijving van deze bijzondere maatregelen: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
Zijn deze maatregelen besproken met de  
opdrachtgever?                                                           JA / NEE 
 

  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

RISICO-INVENTARISATIE 
 
Uitgevoerd door:      …………………………………………… 
Datum uitvoering:    ……………………………………………. 

ONDERTEKENING 
GETEKEND 
Opdrachtgever:   …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 
(datum)                 (handtekening) 
 

 GETEKEND 
Uitvoerder:  …………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
(datum)                 (handtekening) 
 

EINDCONTROLE 
 
De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van de 
brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn 
achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n). 
 
De eindcontrole zal worden uitgevoerd door:                                     ……………………………………………………………………………….. 
 
De eindcontrole is voor de laatste maal uitgevoerd door:                ………………………………………………………………………………… 
 
(datum/tijd)  ……………………………………………………  (handtekening)   ……………………………………………………………………………….. 
 
NA-CONTROLE TOT 60 MINUTEN NA AFLOOP 
 
Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot een uur na afloop van 
brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een nacontrole 
te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever. 
 

Formulier 

Brandgevaarlijke 

Werkzaamheden 

Voor en tijdens de hierna genoemde werkzaamheden dienen opdrachtgever en 

uitvoerder zich bewust te zijn van het risico van het ontstaan van brand of explosie. 

Alvorens met de uitvoering te beginnen, heeft de uitvoerder zich er van overtuigd 

dat de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen zijn getroffen. 
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De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: 

 De werkomgeving van het karwei is verkend; 

 Brandbare of ontvlambare materialen binnen een straal van 15 meter verwijderd; 

 Brandvrije afdekking/afscherming geplaatst op/t.p.v. aanwezige brandbare materialen; 

 Openingen in muren en vloeren afgedekt binnen en straal van 15 meter; 

 Gevaarlijke activiteiten zijn onderbroken; 

 Voldoende brandblusmiddelen binnen handbereik (evt. haspel afgerold); 

 Slangen en vlambegrenzers op gascilinders zijn gecontroleerd; 

 Controleronden zijn gepland; 

 Sprinkler in ruimte blijft in werking; 

 Automatische brandmelder (groep) in ruimte(n) uitgeschakeld; 

 Communicatiemiddel aanwezig. □ telefoon     □ anders, t.w. ………………………………………. 

 Overig, te weten: 

 

BEL BIJ CALAMITEITEN ALTIJD EN EERST HET UT-ALARMNUMMER 053-4892222  


