VERGUNNING BRANDGEVAARLIJK WERK (Heet Werk)
Details vergunning en locatie
Nummer vergunning

Intern nummer (indien van toepassing)

Bedrijfsnaam en -adres
Bevoegd persoon

Telefoonnummer

Beschrijving werkzaamheden
Blootgesteld gebied en uit te voeren werkzaamheden
Vereiste voorzorgsmaatregelen

Vereist binnen 10 m. van de werkzaamheden

Ja n.v.t.

Ja n.v.t.

□□ S
 prinklersysteem operationeel
□ □ Brandblussers klaar voor gebruik
□ □ Brandslangen klaar voor gebruik
□ □ Slangen aangesloten op brandkranen
□ □ Risicobeoordeling uitgevoerd om duur
brandwacht te bepalen (zie achterzijde)
□ □ Brandwacht aanwezig tijdens
werkzaamheden, pauzes en na afloop van
de werkzaamheden

□□
□□
□□
□□
□□
□□

BW*: 60 min.

RC*:

min.

 lle brandbare materialen verwijderd
A
A lle ontvlambare vloeistoffen verwijderd
A lle brandbare gassen/aerosols verwijderd
V loeren zijn geveegd
A lle vloer- en muuropeningen afgedekt
Brandbare onderdelen natgemaakt,
afgedekt met brandwerende bekleding
□ □ Goten en transportbanden afgesloten
*BW = Brandwacht, RC= Regelmatige Controles na afloop van
de permanente brandwacht. Zie achterzijde voor de minimale
nacontrole periode.

Startdatum en -tijd
Uitvoering door

Ondertekening

Datum/tijd

Ondertekening bevoegd persoon

Voer de werkzaamheden uit
Nadat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kunnen de werkzaamheden in de bovenvermelde
ruimten worden gestart. De persoon/personen die het werk uitvoert/uitvoeren houden zich aan alle
voorzorgsmaatregelen tot de afloop van de vergunning. Maak de achterzijde van deze vergunning vast
aan de ruimte waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Doe de voorzijde van de vergunning in de hoes.
Beëindig de werkzaamheden, de brandwacht (BW), Controles (RC)
Einde werkzaamheden

BW eindtijd

BW handtekening

Datum

RC eindtijd

RC handtekening
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VERGUNNING BRANDGEVAARLIJK WERK (Heet Werk)

PAS OP

BRAND GEVAARLIJK
WERK in UITVOERING
ONTSTEKINGSBRONNEN AANWEZIG !
SPRINKLER/BRANDBEVEILIGING MAG NIET UITGESCHAKELD WORDEN
SLANGHASPELS EN HANDBLUSSERS DIENEN AANWEZIG TE ZIJN
BRANDWACHT DIENT AANWEZIG TE ZIJN TIJDENS UITVOERING,
PAUZES EN TOT 60 MINUTEN NA BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN.
NA BEËINDIGING VAN DE BRANDWACHT MOETEN REGELMATIG
NACONTROLES PLAATSVINDEN.
Minimale tijdsduur (na-)controles

Frequentie (na-)controles

Risicobeoordeling
binnen, onder en
boven de ruimte

Aanwezige
constructie is
niet brandbaar

Aanwezige
constructie is
brandbaar

Rook- of
branddetectie
in de ruimte

Minimale
controle
frequentie

Inhoud en
apparatuur is niet
brandbaar

60min.

90 min.

Detectie
systeem is
operationeel

Tenminste
eens per
30 minuten

Inhoud en/of
apparatuur is
brandbaar

90 min.

180 min.

Geen detectie
of detectie
offline/
uitgeschakeld

Tenminste
eens per
15 minuten

Deze vergunning is bruikbaar voor bedrijven met een laag tot gemiddeld brandrisico. De vergunning is niet toepasbaar voor
bedrijven met een hoog brand risico.
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