
 

Bouwplaatsregels voor bezoekers van de bouwplaats 

 

Veel kopers zijn zeer betrokken bij het tot stand komen van de woning. In verband met uw en onze 

veiligheid, maar ook gezien de verantwoordelijkheid van Batenburg organiseren wij kijkmiddagen om een 

bezoek aan de bouwplaats mogelijk te maken.  

Om de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, zijn een aantal bouwplaatsregels opgesteld. Wij 

vragen u met klem zich aan deze regels te houden.  

1. U bent welkom op de, in de uitnodigingsbrief, aangegeven tijd. De bouwplaats zal conform de 

uitnodigingsbrief aan het eind van de kijkmiddag worden afgesloten. 

2. U dient te parkeren buiten de bouwplaats aan de openbare weg en buiten het bouwterrein te 

verzamelen op de aangegeven locatie, en zich aan te melden bij de organisator. 

3. Het betreden van de bouwplaats geschiedt geheel op eigen risico. 

4. U dient ten alle tijden de (veiligheids)instructies van de medewerkers van Batenburg op te volgen. 

5. Wij verzoeken u met niet meer dan twee personen per bouwnummer de  bouwplaats te bezoeken. 

Bij de inmeting is het ook toegestaan om eventuele leveranciers mee te nemen voor eventuele 

meet werkzaamheden.  

6. Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de bouwplaats. Indien u er toch voor kiest 

om kinderen mee te nemen, dan kunnen wij u uit veiligheidsoverwegingen niet toelaten tot het 

werkterrein. 

7. Tot onze spijt is het, voor invalide of slecht ter been zijnde mensen, zonder overleg vooraf,  niet 

mogelijk om de bouwplaats te bezoeken. Neemt u hierover a.u.b. vooraf contact op om 

teleurstellingen te voorkomen. 

8. Het is uitsluitend toegestaan om de vrijgegeven locaties te bezoeken. Om veiligheidsredenen kan 

het zijn dat sommige delen van het bouwterrein niet toegankelijk zijn. 

9. U wordt verzocht eventueel geconstateerde gevaren te melden bij de uitvoerder. 

10. Het is niet toegestaan zich in de directe nabijheid van de hijskraan en/of in de hijskraanbaan te 

bevinden.   

11. Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen zoals leuningwerk, beveiligingen, afdekkingen van 

vloeropeningen en dergelijke te verplaatsen c.q. te verwijderen. 

12. Het is verboden de aanwezige stelprofielen aan te raken. 

13. Het is verboden de steigers en/of ladders te betreden zonder nadrukkelijke toestemming van de 

medewerkers van Batenburg. 

14. Het gebruik van de op de bouwplaats aanwezige machines zoals bouwliften, (cirkel)zagen en 

dergelijke is ten strengste verboden. 

15. In de uitvoerderskeet bevinden zich EHBO-middelen en op de bouwplaats een BHV-er (meestal de 

uitvoerder).  

16. Let op: wij adviseren u uw kleding en schoeisel aan te passen aan de omstandigheden op de 

bouwplaats. Het bouwterrein kan (vooral bij slecht weer) minder goed toegankelijk en/of modderig 

zijn, uw kleding en schoenen kunnen vies worden. Eventuele beschadigingen, vlekken ed. vallen 

niet onder onze aansprakelijkheid en zijn voor eigen risico.   


