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1.1 AANGEKOCHTE EN GEHUURDE ARBEIDS- EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  

 
De leverancier verbindt zich tot de naleving van de volgende verplichtingen voor de geleverde en of 
gehuurde goederen: 
 

• De goederen voldoen aan alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, gezondheid & milieu, in 

het bijzonder deze vervat in de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen (bv. Machinerichtlijn), het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische 

installaties (AREI), de wet welzijn op het werk van 4 augustus 1996, de codex over het welzijn op het werk 

en de Vlaamse milieuwetgeving. 

• De goederen bieden alle veiligheidswaarborgen om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare 

risico’s. 

• De gehuurde of geleverde goederen worden volledig gebruiksklaar geleverd.  

• De goederen voldoen aan alle bijkomende vereisten i.v.m. veiligheid, gezondheid & milieu, niet 

noodzakelijk opgelegd bij wetsvoorschriften maar onontbeerlijk om het "dynamisch 

risicobeheersingssysteem" te realiseren. 

 
De leverancier bezorgt bij levering de volgende informatie en documenten, indien van toepassing:  
 

• gebruiksaanwijzing en instructies in de taal van de gebruiker zijnde Nederlands 

• montageschema en onderhoudsinstructies 

• veiligheidsinstructies en -waarschuwingen 

• geldige CE markering  

• EG-verklaring van overeenstemming conform de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen (bv. 

Machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn,…) 

• bewijs nazicht uitgevoerd volgens AREI 

• risicoanalyse  

• bewijs van periodieke keuringen en de in-stand-houding ervan, in conformiteit met de Belgische wetgeving, 

gedurende de volledige periode van de huur. (=Blanco keuringsverslag) 

1.2 AANKOOP VAN GEVAARLIJKE STOFFEN /MENGSELS (VB: VERVEN, GASSEN ONDER DRUK,…) 

De leverancier bezorgt bij levering: 

• Een recent veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS) van het product in het Nederlands. 

• Bij inhoudelijke wijzigingen van het veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS) bezorgt de leverancier ons de 

meest recente versie. 
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1.3 HUUR VAN HOOGTEWERKERS & SCHAARLIFTEN 

Bij de levering van hoogtewerkers & schaarliften die worden gehuurd, verbindt de leverancier zich ertoe:  

• dat elke hoogtewerker voorzien is van een  knelbeveiliging. 

• dat elke hoogtewerker en of schaarlift voorzien is van een daalfunctie op grondniveau om de personenkooi 

in alle omstandigheden naar beneden te brengen. 

• dat deze door een EDTC periodiek is gekeurd binnen de wettelijke termijnen volgens de Belgische 

wetgeving en reglementering. Het keuringsverslag dient blanco te zijn. 

• dat het keuringsbewijs van de periodieke keuring eenvoudig aantoonbaar is. 

• dat de periodieke keuringgedurende de volledige periode van de huur in stand wordt gehouden. 

• Indien een “piperack/cradle” als module in combinatie met een hoogtewerker en of schaarlift gehuurd 

wordt, dan dienen beide toestellen als samenstel, door een EDTC gekeurd te zijn. 
 

1.4 HUUR VAN ROLSTELLINGEN 

Bij levering van rolstellingen die worden gehuurd, verbindt de leverancier zich ertoe: 

• Rolstellingen te leveren die enkel en alleen voldoen aan de Europese norm EN-1004 en of wijzigingen aan 

deze norm. 

• Per rolstelling een steigerdossier te overhandigen met daarin:  

- Montage en gebruiksinstructies 

- Certificaat van conformiteit met de norm (= berekeningsnota) 
 
 


