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4. ALGEMENE INLICHTINGEN 

(namen van de verschillende partijen,…) 
 
 
 
 
Werf                 
aanvang van de werf  duur  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat   nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleid 
 

 
Beschrijving van het te 
realiseren bouwwerk : 

 
  
 
 
LIJST MET DE BETROKKEN PARTIJEN 
 
1. 
 
Bouwheer              
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
afgevaardigde(n)  
 
2. 
 
Architect                
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
afgevaardigde(n)  
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3.1 
 
Studiebureau - Stabiliteit              
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
afgevaardigde(n)  
 
 
 
3.2 
 
Studiebureau - Technieken  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
afgevaardigde(n)  
 
 
 
3.3 
 
Landmeter-Expert  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
verantwoordelijke(n)  
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4.1 
 
Controlebureau  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
verantwoordelijke(n)  
 
4.2.1 
 
Erkend controle-organisme  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
verantwoordelijke(n)  
 
4.2.2 
 
Erkend controle-organisme  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
verantwoordelijke(n)  
 
4.3 
 
Quantity Surveyor  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
verantwoordelijke(n)  
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5 
 
Hoofdaannemer  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
interne preventie-adviseur  
 
6.1 
 
Coördinator Veiligheid & 
Gezondheid bij het concept 

 

straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
coördinator   
 
6.2 
 
Coördinator Veiligheid & 
Gezondheid bij de uitvoering 

 

straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
coördinator   
 
7. 
 
Medisch preventie-adviseur  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
geneeshe(e)r(en)  
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8. 
 
Dienst P. & B.  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
interne preventie-
adviseur 

 

 
9. 
 
Technische inspectie  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
afgevaardigde(n)  
 
10. 
 
N.A.V.B. Nationaal actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het 

bouwbedrijf 
straat Sint-Jansstraat  nummer 4 
postnummer 1000 gemeente Brussel 
tel. 02/ 552 05 00 fax 02/ 522 05 05 
afgevaardigde(n)  
 
11. 
 
Verzekeraar 
arbeidsongevallen 

DE FEDERALE VERZEKERINGEN 

straat Stoofstraat nummer 12 
postnummer 1000 gemeente Brussel 
tel. 02/ 509 04 11 fax 02/ 509 04 00 
afgevaardigde(n)  
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12 ONDERAANNEMERS 
 
12.1 
 
Activiteit : 
Naam van de onderneming 

 

aanvangsdatum van hun werken  einddatum  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleider  
interne preventie-adviseur 
(onderaannemer) 

 

 
 
12.2 
 
Activiteit : 
Naam van de onderneming 

 

aanvangsdatum van hun werken  einddatum  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleider  
interne preventie-adviseur 
(onderaannemer) 

 

 
 
12... 
 
Activiteit : 
Naam van de onderneming 

 

aanvangsdatum van hun werken  einddatum  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleider  
interne preventie-adviseur 
(onderaannemer) 
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12... 
 

Activiteit : 
Naam van de onderneming 

 

aanvangsdatum van hun werken  einddatum  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleider  
interne preventie-adviseur 
(onderaannemer) 

 

 
 
12... 
 

Activiteit : 
Naam van de onderneming 

 

aanvangsdatum van hun werken  einddatum  
gemiddelde bezetting  maximum  
straat  nummer  
postnummer  gemeente  
tel.  fax  
directie  
werfleider  
interne preventie-adviseur 
(onderaannemer) 

 

 


