Fire Brigade & Security
Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
Postbus 27, 6160 MB Geleen
Chemelot Gebouw 47-04 / Sitech Safety Shop
E-mail: safety-shop.sitech@sitech.nl
Tel: 046 47 62416

Onderwerp
Verwerven
veiligheidsmiddelen
(afroepen / afhalen)

Referentie

Sitech Safety Shop

Verwerven van Veiligheidsmiddelen, Kleine Blusmiddelen en
Mobiele Gasdetectie:
Procedures voor het afhalen, laten bezorgen en reserveren van equipment:
Voorwoord:
Site users van Chemelot worden door Sitech Park Services voorzien van de onderhouds- en keuringsplichtige
veiligheidsmiddelen (VHM). De VHM worden gepresenteerd in het ‘Handboek veiligheidsmiddelen’. Dit
document is bereikbaar via: https://www.sitech.nl/chemelot-nl
In het handboek zijn ook zogenaamde ‘artikelgoederen’ opgenomen. Deze artikelen zijn niet keuringsplichtig
of niet herbruikbaar en worden door de site users aangeschaft via hun eigen inkoopafdelingen. De
leveranciers leveren de goederen direct aan de plant.
In het handboek staat bij elk artikel aangegeven of het een ‘artikelgoed’ betreft of niet. Bij artikelgoederen
wordt naar de artikelnummers verwezen.
Voorbeelden van onderhouds- en keuringsplichtige VHM zijn: ademluchtwagens, PA toestellen, splashpakken,
half- en volgelaatsmaskers, luchtkappen, valbeveiliging en brandblusapparaten.
Voorbeelden artikelgoederen: Helmen, werkschoenen of laarzen, handschoenen, oorkappen of doppen,
oogspoelflessen, nomex®werkkleding.
Site users die veel gebruik maken van herbruikbare VHM nemen die middelen in eigendom. Deze VHM
worden via Park Services aangeschaft en opgenomen in het onderhoudsbeheersysteem waardoor periodieke
controle en onderhoud bewaakt en geregistreerd worden.
Door middel van een dagelijkse routedienst (door de weekse dagen) worden de gebruikte VHM opgehaald bij
de plants. Na reiniging, controle en eventuele reparatie worden de VHM door de routedienst weer
terugbezorgd op de plant. Er ontstaat zo een continue doorloop.
In de regel wordt hiermee bereikt dat er steeds voldoende inzetbare VHM op de plants aanwezig zijn.
De routedienst pendelt tussen de plants en de Sitech Safety Shop (SSS). De SSS bevindt zich langs weg 20
naast Olefins 4 en EdeA Swentibold.
Indien een site user geen eigen, of tijdelijk onvoldoende VHM heeft (bijvoorbeeld als gevolg van een storing
waardoor het verbruik ineens onverwacht hoog is) kunnen er ook veiligheidsmiddelen worden gehuurd via
SSS.
De door het plantmanagement aangewezen personen die uit naam van hun bedrijf / afdeling VHM mogen
huren of afroepen worden ‘gemachtigden’ genoemd. Een gemachtigde kan zelf VHM komen afhalen bij de
balie van de SSS of iemand anders opdracht geven om VHM af te halen in de SSS. Tevens is het mogelijk om
VHM op bij de plant te laten bezorgen op bestelling.
Ad hoc leveringen zijn ook mogelijk: op werkdagen tijdens kantooruren met een responstijd van ca. 15
minuten (on site). Buiten kantooruren wordt vanuit de continudienst van de Bedrijfsbrandweer Chemelot een
24-uurs service verzorgd. Responstijd ca. 30 minuten.
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Autoriseren van personen voor het afroepen, bestellen of afhalen van VHM
Het ‘machtigen’ van medewerkers kan naar keuze klant (te bepalen door management / chef) op 2 manieren:
1. Gemachtigde kan persoonlijk VHM afhalen op basis van card-scan Chemelot pas.
Hij of zij kan dan zonder huurbon terecht bij de afhaalbalie van de SSS.
2. Gemachtigde mag VHM afhalen / laten bezorgen op basis afgifte van ingevuld huurbonnetje.
Registratie d.m.v. card-scan vindt ook dan plaats echter een het additioneel overleggen van een
huurbonnetje blijft noodzakelijk.
NB: in geval van bezorgen is er steeds een huurbonnetje nodig. Indien een gemachtigde iemand
anders stuurt om VHM af te halen in SSS dient er steeds een huurbonnetje door de gemachtigde te
worden ingevuld en meegeven aan de afhaler.
Aanmeldingen, wijzigingen of afmeldingen met betrekking tot autorisatie van gemachtigden:
Via beheerder VHM. Tel: 046-47 62450 / bart.salemans@sitech.nl

Procedures / mogelijkheden tot het verkrijgen van VHM  OPTIES:
1. Afhalen bij de verhuurbalie van de Safety Shop:
De shop is geopend op werkdagen van 07:45 tot 16:45 uur.
VHM kunnen worden afgehaald en teruggebracht. Bij afhalen wordt een verstrekkingsdocument
verstrekt en bij het inleveren ontvangt men een retournamedocument.

2. Reserveren:
Telefonisch doorgeven van een bestelling: tel: 046-47 62416 (administratie)
bgg: 046-47 62853 (operationeel supervisor).
Via E-mail doorgeven: safety-shop.sitech@sitech.nl
Opgave van gewenste afhaaldatum dan wel leverdatum.
Hierbij dient aangegeven te worden door of namens welke ‘gemachtigde’ de bestelling wordt gedaan.
De VHM worden gereserveerd voor de opgegeven datum en staan gereed c.q. worden op het
afgesproken moment geleverd in de plant.
Let op:
Bij bezorgen altijd verhuurbon overleggen.
Bij afhalen afhankelijk van autorisatie afhaler huurbon nodig (zie ‘autorisatiemogelijkheden’).

3. Ad hoc afroep tijdens kantooruren:
Quick Response service  telefonisch afroepen VHM.
Tel: 046-47 62416 (Administratie) bgg: 046-47 62853 (operationeel supervisor).
De bestelling wordt per omgaande gereed gemaakt en bezorgd op de gewenste plek. Geef naam
gemachtigde door, huurbon wordt door SSS ingevuld bij levering tekent de desbetreffende
gemachtigde voor ontvangst. (hij/zij verkrijgt dan tevens een verstrekkingsdocument).

4. Afroep buiten kantooruren:
Telefonisch via bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer.
Tel: 046-47 62160 bgg: 046-47 65900 (Operations Room Chemelot)
Procedure zelfde als onder punt 3.

N.B: VHM kunnen na gebruik via de reguliere routedienst geretourneerd worden.
Indien gewenst worden VHM ook meteen opgehaald. Daartoe tel. contact opnemen met de
administratie of de supervisor. Buiten kantooruren bevelvoerder bedrijfsbrandweer bellen.
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Vragen, nadere informatie of toelichting gewenst?
Voor algemene vragen over beschikbaarheid, reserveringen, leveringen of het hervullen c.q. omruilen van
ademluchtcilinders van ademluchtwagens of ademluchttoestellen:
tel: 046-47 62416 (administratie) bgg: 046-47 62853 (operationeel supervisor).
Voor het autoriseren van gemachtigden, veiligheidskundig advies met betrekking tot de keuze en
toepassingsmogelijkheden van de diverse veiligheidsmiddelen, klachten, suggesties enz:
Beheerder VHM Sitech:
tel: 046-47 62450 / bart.salemans@sitech.nl

Algemene contactgegevens
Adres: G 47-04 (voormalige steunkazerne BBW naast Olefins 4 en EdeA Swentibold).
Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen
Postbus 27 6160 MD Geleen
Handboek veiligheidsmiddelen: https://www.sitech.nl/chemelot-nl

Algemeen E-mailadres: safety-shop.sitech@sitech.nl

Individuele contactgegevens medewerkers
Bart Salemans (Veiligheidskundige & Beheerder / Senior)
Tel: 046-4762450 mob: 06 - 51554393
E-mail: bart.salemans@sitech.nl
Mevr. Ankie Baggen (administratie VHM)
Tel: 046 47 62416 mob: 06 - 10970552
E-mail; anki.baggen@sitech.nl
Dhr. Peter Smeets (Supervisor uitvoering VHM)
Tel: 047 47 62853 mob: 06 - 10970514
E-mail: peter-p.smeets@sitech.nl
Dhr. Rob Colaris (Assistent Supervisor uitvoering VHM)
Tel: 046 47 65132 mob: 06-12684541
E-mail: rob.colaris@sitech.nl
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