Gedragsregels op toren TenneT Arnhem
Voordat een Provider of diens onderaannemer werkzaamheden kan verrichten op de toren bij
TenneT in Arnhem, zal het formulier "Melding werkzaamheden" volledig ingevuld met werkplan
van de Provider (incl. risico-analyse/veiligheidsplan) ter goedkeuring moeten worden ingediend.
Na goedkeuring zal een contactpersoon van TenneT worden aangewezen, die voor de begeleiding
tijdens de werkzaamheden zorgdraagt. De hiervoor gemaakte kosten worden aan de Provider
doorberekend. De aanvraag zal binnen twee werkdagen worden beantwoord door TenneT.
Ter informatie
 De aannemer zorgt ervoor dat er tenminste één Nederlands sprekend persoon gedurende
de gehele periode van werkzaamheden ter plaatse en bereikbaar is;
 TenneT behoudt zich te allen tijde het recht voor om de werkzaamheden bij calamiteiten of
onvoorziene omstandigheden te beëindigen zonder dat hieraan financiële consequenties
zijn verbonden;
 As built tekeningen dienen binnen 30 dagen na realisatie aan NOVEC te worden
aangeboden;
 De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Afwijkende tijden zijn mogelijk na overleg en akkoord van TenneT.
 TenneT heeft een eigen BHV-organisatie. Bij calamiteiten dient het noodnummer gebeld
te worden: 026 – 373 3333. Het landelijke alarmnummer 112 bij voorkeur niet gebruiken!
 Voordat de werkzaamheden aanvangen dient bij TenneT bekend te zijn welke personen
verwacht kunnen worden. Zo mogelijk ook kenteken van de auto doorgeven.
 Personen moeten 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs;
 (Onder)aannemers dienen zich te melden bij de receptie van het hoofdgebouw (MCE);
 Op het publicatiebord in de toren dient aangeven te worden: Firmanaam, aantal personen,
telefoonnummer en etagenummer waar men werkzaam is. Bij het verlaten van de toren
deze dient deze informatie weer verwijderd te worden;
 Het is verboden foto's van de omgeving te maken;
e
 Op de begane grond en de 20 etage is toiletvoorziening aanwezig;
 Het is niet toegestaan op andere etages te komen dan waar men voor de werkzaamheden
aanwezig moet zijn;
 Let op de sensorlijst in de lift. Deze dient ter beveiliging. Pas nadat de lift tot stilstand is
gekomen, mag de deur worden geopend;
 Buiten de gemarkeerde werkplek mag niet worden gewerkt of enig transport c.q. verkeer
plaats vinden, zonder dat door de TenneT-contactpersoon of zijn vervanger toestemming
is gegeven. Dit geldt ook voor het (ver)plaatsen van bijvoorbeeld hoogwerkers, kranen,
ladders etc. binnen of buiten het gemarkeerde deel;
 Het is niet toegestaan zich buiten de afbakening van schotten en kettingen (rood/wit) te
begeven, dan wel objecten er door te steken;
 Alle te gebruiken hijs- en klimmaterialen dienen volgens de huidige wet- en regelgeving te
zijn gekeurd;
 Iedere werknemer die op hoogte werkt, heeft een specifieke en adequate opleiding voor
de beoogde werkzaamheden;
 Gereedschappen dienen, net als materialen en bevestigingmiddelen, geborgd te worden
wanneer er buiten de bordessen wordt gewerkt;
 Op- of in de toren wordt niet gerookt;
 Bij las- en slijpwerkzaamheden dient door TenneT eerst de branddetectie van betreffende
etage uitgezet te worden. Dit geldt ook voor werkzaamheden die stofoverlast veroorzaken;
 Parkeren voor de ingang van de toren is op last van de brandweer verboden;

