
 
 

 

Veiligheidsclausules als bijlage toegevoegd aan onze 
bestelling met ordernr … 

 

Document in te vullen en terug te sturen aan directvendors@ethias.be ten laatste binnen de vijf 
dagen. Bij ontstentenis wordt de bestelling van werkzaamheden, waarover sprake is, 
geannuleerd. 

Overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV - Specifieke bepalingen betreffende de 
werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten - van de wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
maken de volgende clausules integraal deel uit van het ondernemingscontract. 

1- Ethias nv verbindt er zich in het kader van de bepalingen betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk toe om aan …………………………………….…...., 
vóór aanvang van de werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van dit contract, informatie 
te verstrekken over de risico's die inherent zijn aan zijn inrichting. 
Ethias nv zal zich ervan verzekeren dat de werknemers van de onderneming van buitenaf de 
geschikte opleiding en instructies hebben gekregen die inherent zijn aan de werkzaamheden 
van dit contract. 

2- …………………………………………….…. is eraan gehouden Ethias nv te informeren over 
de risico's inherent aan zijn eigen activiteiten en mee te werken aan de coördinatie van de 
werkzaamheden. 
 
3- …………………………………………….…. verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te 
komen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en die van 
toepassing zijn bij Ethias nv. In geval van niet-naleving van deze verplichtingen zal Ethias nv 
automatisch alle nodige maatregelen nemen, op kosten van de onderneming in kwestie. 
 
4- Als er in het kader van de ondernomen werkzaamheden een beroep wordt gedaan op 
onderaannemers zal …………………………………………….…. erop toezien dat zij de 
uitvoering van de bovenvermelde clausules naleven. 

 
 

Opgemaakt te………………………. op........................... 

 

 

Voor de onderneming      Voor Ethias 
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