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besteller:       
       
      

datum:       

aankoop van: Compressor:       
bij de firma:       
met bestelbonnr.:       

 

1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen: 
- Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en 

inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn 
op het Werk nageleefd worden; 

- Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's; 
- Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk 

bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands 
opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de 
gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken; 

- Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), 
moeten deze toegepast worden: 

o machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 
(Europese richtlijn 2006/42/EG). 

o niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding. 
o de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije 

handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn. 
o het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn 

- Arbeidsmiddelen voldoen aan de bijlagen I en II bij het K.B. van 12 augustus 1993 (gewijzigd door het K.B. van 4 
mei 1999) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen; 

- Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de specifieke minimumvoorschriften opgenomen in het 
K.B. van 4 mei 1999; 

- Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de specifieke 
minimumvoorschriften opgenomen in het K.B. van 4 mei 1999; 

- Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in het KB van 31 
december 1992 en het KB van 13 juni 2005; 

- Indien het om collectieve beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in het KB van 30 
augustus 2013; 

 

2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen: 
- Het arbeidsmiddel moet voldoen aan NBN EN 1012-1 
- Mobiele (verrijdbare) toestellen zijn voorzien van: 

o reflecterende elementen op de hoeken 
o een voorziening waardoor het toestel niet ongewild kan verrijden (ref. parkeerrem) 

- Toestellen die verplaatst worden door deze te dragen, zijn voorzien van stevige handvatten/-posities waarbij de 
kans op contact met perslucht, elektriciteit of hete onderdelen voorkomen wordt. Deze handvatten/-posities zijn zo 
geplaatst dat de gebruiker(-s) het heffen en verplaatsen op een ergonomisch verantwoorde wijze kunnen doen. 

- Toestellen die voorzien zijn om gehesen te worden moeten voorzien van een aanslagpunt dat: 
o geschikt is voor het te hijsen gewicht, rekening houden met eventueel bijhorende kabels en slangen 
o voorzien is van een afstekende kleur en markering die aangeeft dat dit een aanslagpunt is 

- Bedrijfsnummer, nominaal vermogen en eigengewicht dienen op het toestel aangeduid. 
- Elk bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…) is voorzien van een markering (Nederlandstalige tekst en/of 

pictogram) die zijn functie weergeeft. 
- Bij elke noodstopbediening, indien aanwezig, moet de markering “NOODSTOP” aanwezig zijn.  
- Ter hoogte van de vulopening van de brandstof moet duidelijk vermeld worden welke brandstof en eventuele 

additieven (met vermelding van verhouding) moeten gebruikt worden. 
- Indien de brandstof niet tijdens bedrijf mag bijgevuld worden moet dit duidelijk vermeld worden ter hoogte van de 

vulopening van de brandstof. 
- Alle smeer-, controle- en onderhoudspunten zijn gemakkelijk en veilig te bereiken. 
- Uitlaatgassen mogen de gebruikers niet hinderen. 
- Onder spanning staande delen moeten afgeschermd zijn. 
- Alle elektrische aansluitingen moeten afgeschermd zijn tegen bevuiling, corrosie, water en andere vormen van 

beschadiging. 
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- Er moeten maatregelen getroffen worden, zodat het dagelijks equivalent geluidsniveau (Leq) in de werkomgeving 
en lager is dan 80 dB(A). 

 

Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling 
geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (art 8.2 van KB arbeidsmiddelen) 

 

naam en handtekening van de 
aankoopverantwoordelijke of van 
zijn/haar plaatsvervanger 
 
 
datum:       

naam en handtekening van het hoofd 
of een adjunct van de GIDPB 
 
 
 
datum:      

naam en handtekening van de 
Arbeidsgeneesheer 
 
 
 
datum:      

 


