Overeenkomst en aanvraag GSM-autorisatie
Ondergetekende1,
Gegevens Werkgever/Aannemer
Bedrijfsnaam
:
Naam en functie aanvrager :
Adres
:
PC Plaats
:
E-mail
:
Telefoon/Mobiel
:
Vraagt autorisatie voor:
Naam werknemer

GSM nummer

Locatie nr.
(zie bijlage 1)

In bezit van vereiste
Certificaten

Verklaart met de ondertekening van dit document kennis te hebben genomen van en
akkoord te zijn met:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

De onderneming die toegang wil tot de Opstelpunten van NOVEC, heeft met NOVEC een individuele
huurovereenkomst afgesloten in lijn met de Kaderregeling of verricht werkzaamheden voor een partij
met een individuele huurovereenkomst.
NOVEC bepaalt alle autorisaties met betrekking tot haar Opstelpunten.
NOVEC registreert de uitgifte van autorisatie van GSM nummers en controleert de feitelijke toegang tot
de Opstelpunten.
De werkgever/verantwoordelijk manager is verantwoordelijk voor de aanvraag van de GSM
toegangsautorisaties van zijn/haar werknemers op NOVEC opstelpunten.
De werkgever is verantwoordelijk voor de gevraagde certificering van zijn/haar werknemers waarvoor
autorisatie aangevraagd wordt.
Certificaten vereist voor toegang masten: VCA-, Klim- en EMF certificaat.
Vereist voor toegang ruimtes; VCA- en Operationele Veiligheid 1.
NOVEC kan te allen tijde uitgegeven autorisaties intrekken.
Feitelijke toegang tot de Opstelpunten en de daar gelegen ruimten en bordessen wordt geregistreerd en
gecontroleerd door NOVEC.
Werkzaamheden dienen altijd VOORAF gemeld te zijn aan NOVEC middels het formulier “melding
werkzaamheden” www.novecbv.nl.
De houder van de GSM waarop toegangsautorisatie is verleend, dient geconstateerde gebreken of
storingen op, rondom of in de opstelpunten te melden aan NOVEC, telefoon 0347-355599.
Het is verboden om handelingen te verrichten aan apparatuur van derden.
Eventueel door geautoriseerde, toegebrachte en/of veroorzaakte schade aan apparatuur van derden is
volledig voor rekening van de Werkgever.
Schade ten gevolge van netwerkonderbrekingen van derde partijen, veroorzaakt door geautoriseerde is
volledig voor rekening van de Werkgever.
Men dient zich te houden aan geldende wet- en regelgeving.
Verlies of diefstal van een geautoriseerde mobiele telefoon, dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden
bij NOVEC.

Accoord:

-----------------------------------Naam:

Datum:

1
Deze overeenkomst moet ondertekend worden door de verantwoordelijk manager van de te autoriseren
personen.
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