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Algemeen:
In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als
subcontractor werkzaamheden verricht of gaat verrichten voor Colt International BV.
Als basis zal altijd een opdracht of contract opgesteld worden waarmee
Colt International BV de werkzaamheden aan een subcontractor in opdracht verstrekt.
Op deze overeenkomst zijn tevens onze Algemene Inkoop Voorwaarden van toepassing.
De subcontractor is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan alle vigerende wet- en
regelgeving betreffende onder andere arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid.
Colt International BV aanvaardt op generlei wijze de aansprakelijkheid voor de gevolgen
van het niet nakomen door de werknemers van de subcontractor en/of door de
subcontractor ingehuurde werknemers, van de wettelijke voorschriften en alle door Colt
International BV gegeven aanwijzingen.
In twijfelgevallen en situaties, waarin dit reglement niet voorziet, dient contact opgenomen
te worden met de afdeling Uitvoering en / of de veiligheidskundige van Colt International
BV. Het nalaten hiervan vrijwaart Colt International BV van de aansprakelijkheid voor de
eventueel ontstane schade in welke vorm dan ook.
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Het is de subcontractor niet toegestaan om door Colt International BV vervaardigde
documenten zoals technische specificaties, tekeningen e.d. op enigerlei wijze aan
derden te verstrekken zonder onze nadrukkelijke voorafgaande toestemming.
Documenten dienen als vertrouwelijk te worden behandeld. Zodra de samenwerking
tussen Colt International BV en de subcontractor wordt beëindigd dienen exemplaren
die eventueel in bezit zijn van de subcontractor te worden geretourneerd aan Colt
International BV;
Fotograferen en filmen is door de subcontractor uitsluitend toegestaan na vooraf
schriftelijke toestemming van de afdeling Uitvoering van Colt International BV;
Er dient altijd een Hoofdmonteur van de subcontractor aanwezig te zijn die
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden die door de subcontractor uitgevoerd
worden;
Bij aankomst dient te klant te worden geïnformeerd door de Hoofdmonteur;
Colt International BV eist vakmanschap en kwaliteit, materieel die de Colt International
BV visie weerspiegelen en die voldoen naar tevredenheid van zowel Colt International
BV als de klant;
Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de subcontractor en zijn personeel worden
door de subcontractor ter beschikking gesteld. De subcontractor ziet toe op juiste wijze
van gebruiken/dragen van deze beschermingsmiddelen.
Enkel deugdelijke, nette en schone werkkleding specifiek afgestemd op de te verrichten
werkzaamheden en omgeving mag worden gedragen tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden. Indien specifieke Colt International BV werkkleding dient te worden
gedragen wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Werkinstructies, zowel mondeling geïnstrueerd als in documenten beschreven, dienen
strikt te worden uitgevoerd;
Voor aanvang van werkzaamheden dient te allen tijde een Laatste Minuut Risico
Analyse (LMRA) te worden uitgevoerd door de subcontractor;
In geval de subcontractor te laat komt op de werkplek dient dit tijdig bij Colt
International BV te worden gemeld en op het dagrapport van Colt International BV te
worden genoteerd;
Wanneer materialen en/of producten defect zijn en/of niet goed werken en/of sprake is
van transportschade dient dit direct (telefonisch) gerapporteerd te worden aan de
betreffende contactpersoon van Colt International BV. Tevens dient dit vermeld te
worden op de vrachtbrief en het dagrapport.
Enkel deugdelijk, aantoonbaar goedgekeurd gereedschap en persoonlijke
beschermingsmiddelen mogen worden gebruikt; Indien nieuw gereedschap wordt
gebruikt dat nog niet gekeurd is dient een aankoopbewijs aantoonbaar te zijn.
Colt stelt het aanlijnen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in alle hoogwerkers
verplicht.
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Afval op de bouwplaats dient te worden verzameld en waar mogelijk in daarvoor
bestemde containers op de bouwplaats te worden afgevoerd volgens de ter plaatse
geldende afvalregels. Indien afval niet op de bouwplaats kan of mag worden afgevoerd,
dient het afval mee retour genomen te worden naar Colt International BV.
Indien u door Colt International BV wordt gevraagd deel te nemen aan de toolbox
meeting bent u verplicht hieraan mee te werken.
De subcontractor dient er voor te zorgen dat orde en netheid worden gehandhaafd. Bij
einde werktijd draagt hij er zorg voor dat de bouwplaats/werkplek is opgeruimd,
afgeschermd en er afdoende maatregelen zijn getroffen tegen onbevoegd gebruik van
machines, gevaarlijke stoffen, gereedschappen dan wel materialen. Zo dienen
bijvoorbeeld de gasflessen te zijn opgeslagen op een daartoe geschikte plaats en moet
de elektrische voedingsspanning van alle apparaten zijn uitgeschakeld.

Veiligheid / Veiligheidsinstructies / voorlichting
Uw bedrijf dient in het bezit dient te zijn van het certificaat VCA* of VCA**. Zo niet, dan
behoren uw Monteurs minimaal in het bezit te zijn van een diploma Basisveiligheid VCA
en een certificaat werken met een hoogwerker. Voor ZZP-ers, Hoofdmonteurs en/of
Operationeel Leidinggevende wordt vereist dat zij de opleiding VOL-VCA met goed
gevolg hebben afgerond en in het bezit zijn van een certificaat werken met een hoogwerker.
Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u van Colt International BV een
Projectinstructie VGWM of veiligheidsinstructie / TRA met daarop de specifieke
veiligheidsinstructies voor de door u uit te voeren werkzaamheden. U dient er als
werkgever zelf zorg voor te dragen, dat al uw medewerkers die de werkzaamheden voor
Colt International BV gaan verrichten, vóór aanvang van de werkzaamheden bekend zijn
met de instructies zoals die in dit document zijn opgenomen.
Deze projectinstructie VGWM of veiligheidsinstructie / TRA dient vóór aanvang van de
werkzaamheden door iedere medewerker die werkzaamheden voor Colt International BV
gaat verrichten te worden ondertekend. Vervolgens dient het document retour te worden
gezonden aan Colt International BV. Indien u geen projectinstructie VGWM of
veiligheidsinstructie / TRA van Colt International BV heeft ontvangen mag NIET worden
aangevangen met de werkzaamheden.
Indien nodig worden projectgebonden veiligheidsplannen tezamen met de overige
werkinstructies voor het project door Colt International BV verstrekt. Hierbij valt te denken
aan het in bezit zijn van werkvergunningen en specifieke regels voor gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, taak risico analyses, of de afvoer van afvalstoffen
en/of lokale voorschriften van de opdrachtgever van Colt International BV. U dient voor
aanvang van de werkzaamheden dit veiligheidsplan voor akkoord te ondertekenen en
retour te zenden.
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Incidenten en (bijna)-ongeval melding
Alle gevaarlijke situaties, incidenten en (bijna-)ongevallen die zich voordoen, dienen bij de
Veiligheidskundige van Colt International BV en bij de klant te worden gemeld via een
daarvoor bestemd formulier. Deze gevaarlijke situaties, incidenten en (bijna)-ongevallen
kunnen dan worden onderzocht, zodat eventueel maatregelen ter voorkoming of beperking
van de risico's kunnen worden getroffen.
Gevaarlijke stoffen / materiaal
Bij toepassing van stoffen en/of materialen die een verhoogd risico kunnen veroorzaken,
dienen maatregelen te worden getroffen om deze stoffen en/of materialen veilig en op de
juiste wijze te kunnen transporteren, te gebruiken, op te slaan en af te voeren. Het gebruik
van deze stoffen dient te worden gemeld aan de Veiligheidskundige van Colt International
BV. De aanduiding van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan etikettering eisen conform
wetgeving.
Selectie van personeel
Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is het vereist dat de medewerker in bezit
is van alle benodigde en noodzakelijke geldige diploma's en/of certificaten conform
wettelijke en lokale voorschriften.
Het betreft onder andere de volgende werkzaamheden:
 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan koelinstallaties waarbij gevaar voor
lekkage van koudemiddel bestaat, moeten deze werkzaamheden verricht worden door
een gediplomeerd F-Gassen monteur.
 Voor het uitvoeren van periodiek onderhoud en/of periodieke inspectie bij
stookinstallaties die vallen onder SCIOS, dienen de werkzaamheden verricht te worden
door een monteur die beschikt over de geldige diploma’s zoals geëist in de SCIOSnorm.
 Voor het uitvoeren van montage- en/of onderhoudswerkzaamheden wordt geëist dat
Monteurs in het bezit zijn van het certificaat “Basisveiligheid VCA” en een hoogwerker
certificaat.
 Voor het uitvoeren van operationeel leidinggevende werkzaamheden wordt vereist dat
de Hoofdmonteurs / Operationeel Leidinggevenden in het bezit zijn van het certificaat
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA en een hoogwerker
certificaat.
 Voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan besturingspanelen
respectievelijk componenten wordt vereist dat betreffende medewerker recent (niet
langer dan 5 jaar geleden) een opleiding NEN 3140 heeft gevolgd en dat een
schriftelijke aanwijzing van de werkgever aantoonbaar is.
Indien u bovenstaande opdrachten voor ons uitvoert, dienen uw monteurs naast
vakbekwaamheid, aan bovenstaande opleidingseisen te voldoen.
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(Kopieën van) certificaten, diploma’s, e.d. dienen tijdens uitvoering van werkzaamheden
op locatie beschikbaar te zijn.
U blijft als subcontractor verantwoordelijk voor het feit dat uw medewerkers alle
benodigde geldige diploma’s, certificaten, e.d. aantoonbaar in bezit hebben als hierboven
omschreven. Colt benadrukt dat steeds meer klanten deze aantoonbaarheid eisen. Indien
kosten ontstaan doordat deze documenten niet ter plaatse (aantoonbaar) in het bezit zijn van
de betreffende medewerker, zijn deze kosten in welke vorm dan ook niet voor Colt.
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Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is het een werkgever in het algemeen
verboden een vreemdeling van buiten de EER of Zwitserland in Nederland arbeid te laten
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
Voor meer informatie zie de website: http://www.wetarbeidvreemdelingen.nl.
Wij benadrukken onder welke voorwaarden in het kader van de Wav werkzaamheden
verricht mogen worden door werknemers en zelfstandigen.
1. De opdrachtnemer garandeert dat de werknemers over de diploma’s, vergunningen
e.d. beschikken op grond waarvan zij de werkzaamheden mogen verrichten.
Mogelijke buitenlandse werknemers dienen te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen en over andere bescheiden waaruit blijkt dat zij in
Nederland mogen verblijven en werkzaamheden mogen verrichten.
2. Voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden worden geen
vreemdelingen ingezet, anders dan met een geldige tewerkstellings- en/of
verblijfsvergunning. Opdrachtnemer verklaart dat zij van alle door haar ingezette en
nog in te zetten personen heeft gecontroleerd of zij beschikken over een geldige
tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning en opdrachtnemer staat in de voor de
uitkomst van deze controle.
3. Ter controle op bovenstaande 2 punten heeft Colt het recht op inzage van een
identiteitsbewijs en/of tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning van de voor Colt in
te zetten medewerkers. Deze documenten dienen in originele vorm op het werk
aanwezig te zijn en moeten duidelijk aangeven dat de werknemer een onderdaan
binnen de EER (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië) of Zwitserland is en zo
niet dient ook een kopie geldig tewerkstellingsvergunning aanwezig te zijn.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en/of Colt International Beheer B.V. en
haar dochterondernemingen (Colt) voor alle eventuele boetes en/of andere sancties
opgelegd aan Opdrachtgever en/of Colt door of namens de Arbeidsinspectie of enig
ander daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde
overtreding van de opdrachtnemer van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of in
verband met enige van deze wet verwante wet- en/of regelgeving.
5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en/of Colt eveneens voor alle kosten,
daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die Opdrachtgever en/of Colt
moet maken in verband met de aan Opdrachtgever en/of Colt opgelegde boetes en/of
andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander
daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen ingestelde
onderzoeken waaraan Opdrachtgever en/of Colt wordt onderworpen wegens
vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer en/of Colt.
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Aansprakelijkheid arbeidsongeschiktheid
Opdrachtnemers en zzp’ers die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever en/of Colt
werkzaamheden verrichten zijn verplicht in het kader van de arbeidsongeschiktheid een
kopie polis van een afgesloten adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering te overleggen.
Het is voor de Opdrachtnemer en zzp’er niet mogelijk kosten met betrekking tot de
arbeidsongeschiktheid bij de Opdrachtgever en/of Colt te verhalen.
Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)
Wij benadrukken nogmaals, dat Colt bij vorenstaande door opdrachtnemers alsmede
zzp’ers gevrijwaard wordt van enige aansprakelijkheid. Alle boetes en kosten die bij
overtreding aan Opdrachtgever en/of Colt worden opgelegd, komen volledig voor uw
rekening en zullen door ons op u verhaald worden en zo mogelijk met uw openstaande
facturen worden verrekend. Naast dit reglement zijn tevens onze Algemene Inkoop
Voorwaarden van toepassing en is een opdrachtnemer zelf verantwoordelijk om minimaal
te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving betreffende arbeids(omstandigheden),
milieu en veiligheid.
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AKKOORDVERKLARING (Retourneren aan Colt International BV)

Het Reglement Subcontractor en het Handboek VGWM worden gepubliceerd op de
website van Colt International. Op elke werkdag kan een nieuwe, geactualiseerde versie
van het Reglement Subcontractor en/of het Handboek VGWM worden gepubliceerd. Het is
de verantwoordelijkheid van u als subcontractor om op de hoogte te blijven van de laatste
gepubliceerde versie.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het “Reglement Subcontractors”
versie 09-10-2017 en de volgende bijlagen:
 Algemene inkoopvoorwaarden Colt International (www.coltinfo.nl)
 Handboek VGWM
 Vragenlijst VCA
Datum:

……………………………………………………………

Firma:

……………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………

Functie:

……………………………………………………………

Emailadres:

……………………………………………………………

Handtekening:

U dient ervoor zorg te dragen dat Colt International BV in het bezit is van de volgende
documentatie:
 Deze ondertekende akkoordverklaring (enkel laatste pagina van het Reglement
Subcontractor).
 Een ingevulde en ondertekende Vragenlijst Subcontractors
 Indien u als bedrijf VCA gecertificeerd bent, willen wij graag een kopie van uw
certificaat ontvangen. Zo niet, dan verzoeken wij u een kopie van de
Basisveiligheid of VOL-VCA diploma’s en de hoogwerker certificaten van de
betreffende Monteurs mee te sturen.
 Een overzicht met de voor Colt in te zetten medewerkers. Indien tussentijds
medewerkers worden aangenomen en/of ingehuurd die niet op dit overzicht staan
maar wel werkzaamheden voor Colt gaan verrichten dient u dit vóór aanvang van
de werkzaamheden bij Colt kenbaar te maken.
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