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Algemene voorschriften voor het werken op daken 
 

 
 Het is verboden werkzaamheden uit te voeren op daken bij mist met een zicht van minder 

dan 50 meter, windstil weer (luchtsnelheid < 1 m/s) of  een windsnelheid groter dan 
windkracht 6 (luchtsnelheid > 13,9 m/sec) 

 
 Het is niet toegestaan werkzaamheden op de daken uit te voeren bij aanwezigheid van 

ijsafzetting en/of sneeuw  
 
 Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden binnen 4 meter van de dakrand dient er een 

afdoende dakrandbeveiliging aanwezig te zijn of dient men een valbeveiliging te dragen. 
 
 Het verblijf op het dak mag niet langer zijn dan de werkzaamheden strikt vereisen, d.w.z. niet 

roken en niet eten op de werkplek. 
 
 Indien door de werkzaamheden zelf blootstelling aan giftige of agressieve stoffen mogelijk is 

dienen in overleg met de gebouwbeheerder en de vergunningverlener de geschikte 
beschermingsmiddelen worden toegepast. 

 
 Afblaas – en afzuigleidingen waaraan wordt gewerkt moeten buiten bedrijf worden gesteld. 
 
 De aanvrager van de vergunning moet zorgdragen voor het maken van de benodigde 

afspraken en het naleven daarvan. Hiertoe behoort ook o.a. het informeren van de bewoners 
die van deze werkzaamheden overlast kunnen ondervinden. 

 
 Bij werkzaamheden op het dak van gebouwen met een baliereceptionist moet deze altijd op 

de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden i.v.m. calamiteiten zoals ontruiming en 
brand. De BHV’er van het gebouw kan dan bij calamiteiten actie ondernemen. 

 
 HTC 4: Indien er zich in het gebouw een incident of calamiteit voordoet wordt u gewaarschuwd 

door een akoestisch signaal (slow-whoop). Indien u dit waarneemt dient u het dak direct te 
verlaten. Let op: er is een extra vluchtroute aanwezig via de trap naar de binnentuin. 

 
 HTC 29: Indien er zich in het gebouw een incident of calamiteit voordoet wordt u 

gewaarschuwd door een akoestisch signaal (slow-whoop). Indien u dit waarneemt dient u het 
dak direct te verlaten. Let op: er is een extra vluchtroute aanwezig via de trap. 

 
 HTC 5: Let op! Elke 1e maandag van de maand gaat om 12.00 uur de sirene af op het dak van 

HTC 5 (WAY). Ga voordat de sirene afgaat even van het dak. 
 
 HTC 05, HTC 07 (dakdeel C/D), HTC 37 en HTC 43: Op de daken van HTC 05, 07, 37 en 43 

zijn UMTS en GSM antennes geplaatst. Op bepaalde gedeeltes van het dak bestaat daardoor 
stralingsgevaar. Dit is aangegeven met waarschuwingsstickers. Indien er op of aan deze 
antennes moet worden gewerkt of u langer dan 1 minuut binnen de gevarenzones moet zijn, 
dienen de zenders mogelijk eerst uitgeschakeld te worden. Neem hiervoor contact op met het 
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Office Safety Permit. Voor meer info over het werken in of nabij antennes zie: HTC-OSP-03 
Brochure Veilig werken bij antennes.pdf 

 
 HTC7: Het is niet toegestaan via het Atrium van dakdeel A/B naar C/D te lopen of in 

tegenovergestelde richting.  
 
 
LET OP: Lokaal kunnen er nog aanvullende eisen gesteld worden door de Veiligheidskundige 


