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Procedures voor het afhalen, laten bezorgen en
reserveren van veiligheidsmiddelen.
Voorwoord:
De Bedrijfsbrandweer Chemelot voorziet in onderhouds- en keuringsplichtige VHM (VeiligHeidsMiddelen),
KBM (Kleine BlusMiddelen) en portable gasdetectieapparatuur. Het portfolio omvat onder meer de in het
‘Handboek veiligheidsmiddelen Chemelot’ ondergebrachte PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen).
Het handboek is beschikbaar via de volgende link: http://sitech.nl/nl/233/handboek-veiligheidsmiddelen
In het handboek zijn naast herbruikbare onderhouds- en keuringsplichtige VHM ook nog zogenaamde
‘artikelgoederen’ opgenomen.
Deze artikelen zijn niet keuringsplichtig en/of niet herbruikbaar en kunnen aangekocht worden via eigen
inkoopafdelingen. De leveranciers leveren de goederen 1 op 1.
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. Deze artikelen kenmerken
zich onder meer doordat ze herbruikbaar zijn.
Voorbeelden artikelgoederen: Helmen, werkschoenen of laarzen, handschoenen, oorkappen of doppen,
oogspoelflessen en werkkleding.
Organisaties die frequent gebruik maken van herbruikbare VHM nemen die middelen vaak in eigendom. De
VHM kunnen via CSS (Chemelot Safety Shop) aangeschaft worden. In dat geval worden deze producten
automatisch opgenomen in het onderhoudsbeheersysteem van CSS van waaruit periodieke controle en
onderhoud bewaakt en geregistreerd worden. Ook wordt steeds de reiniging en controle na gebruik (de
zogenaamde recuperatie) geregistreerd in de onderhoudsbeheerapplicatie.
Door middel van on- en off-site routediensten op alle werkdagen worden gebruikte VHM opgehaald bij de
klanten en worden eventuele extra bestellingen bezorgd. Na reiniging, controle en eventuele reparatie worden
de VHM door de routedienst weer terugbezorgd. Er ontstaat zo een continue doorloop die in de regel een
cyclus va 3 dagen behelst: van ophalen tot terugbezorgen.
De CSS bevindt zich op de Chemelot industrial site: langs weg 20 naast Olefins 4 en USG Swentibold.
Indien er op enig moment bij organisaties geen of onvoldoende VHM voor handen zijn, bijvoorbeeld als gevolg
van een storing waardoor het verbruik ineens onverwacht hoog is, dan kunnen er snel extra VHM worden
verzorgd.
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Toelichting Proces Veiligheidsmiddelenservice:
De door klantorganisaties aangewezen / geautoriseerde personen kunnen VHM bij de Safety Shop afroepen.
•
•
•

Men kan zelf VHM komen afhalen bij de balie van de Safety Shop. Het is ook mogelijk om VHM te
laten bezorgen door CSS.
Levering van bestellingen worden door de routedienst verzorgd op eerstvolgende werkdag: geen extra
kosten bezorging.
Ad hoc en spoedleveringen: op werkdagen tijdens kantooruren met een responstijd van ca. 15
minuten (on site): extra kosten bezorging.
o Buiten kantooruren wordt door repressieve dienst van de Chemelot Bedrijfsbrandweer een 24uurs VHM-service gerealiseerd. ca. 20 minuten (on site): extra kosten bezorging.

Autoriseren van personen voor het afroepen, bestellen of afhalen van VHM
Het autoriseren of ‘machtigen’ houdt in:
•

Persoon wordt geautoriseerd om persoonlijk VHM af te (laten) halen of door CSS te laten bezorgen op
basis van card-scan van zijn/haar eigen Chemelot toegangsbatch.
Hij of zij kan zonder huurbon terecht bij de afhaalbalie van de SSS en dus mondeling bestellen dan
wel af halen.
indien de gemachtigde iemand anders stuurt dient er een door gemachtigde ingevulde huurbon te
worden meegegeven: afhaler identificeert zich door middel van eigen Chemelot toegangsbatch.

NB: in geval van bezorgen is er steeds een huurbon (overleggen aan de bezorger van CSS) of E-mailbericht
nodig.
Huurbonnen zijn gratis verkrijgbaar in de Safety Shop: blokjes voorzien van doordrukvel. Digitale versie is
beschikbaar op aanvraag.
Voor gemachtigden van off site organisaties die geen Chemelot toegangsbatch hebben geldt dat zij per
def initie hun bestellingen laten bezorgen. Aanvraag / bestelling dient via E-mail te worden aangereikt.
Wanneer het een telef onische bestelling betreft dient er een ingevulde huurbon overlegd te worden aan de
bezorger van CSS.
Aanmeldingen, afmeldingen of wijzigingen met betrekking tot autorisatie van personen:
Via: Saf ety-Shop.Sitech@sitech.nl Telefonisch via administratie Safety Shop +31 (0)6 12 65 45 27

Procedures / mogelijkheden tot het verkrijgen van VHM:
1. Af halen bij de verhuurbalie van de Safety Shop:
De shop is geopend op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur.
VHM kunnen worden afgehaald en teruggebracht. Bij het afhalen van VHM ontvangt men een
verstrekkingsdocument. Bij retourname van VHM ontvangt men een innamebevestiging c.q.
retourbewijs.
2. Bestellen en reserveren:
Via: Saf ety-Shop.Sitech@sitech.nl Telefonisch via administratie Safety Shop +31 (0)6 12 65 45 27
Bij het plaatsen van en reservering graag vermelden:
•
•
•

Gewenste af haaldatum dan wel leverdatum.
Naam en registratienummer van de ‘gemachtigde’.
Locatie: wordt bestelling afgehaald aan de verhuurbalie CSS of moet de bestelling afgeleverd
worden. In dat geval duidelijk afleveradres vermelden.
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3. Ad hoc afroep (Quick Response Service ) tijdens kantooruren:
Steeds telef onisch afroepen via de Operational Supervisor van Dienst: +31 (0)6 10 97 05 14

De bestelling wordt direct opgenomen en gereed gemaakt en bezorgd op de gewenste locatie. Geef
naam gemachtigde door, huurbon wordt door CSS ingevuld bij levering tekent de gemachtigde voor
ontvangst. (hij/zij ontvangt dan tevens het verstrekkingsdocument).
4. Af roep buiten kantooruren (Twentyfour-Seven Quick Response Service) :
Telef onisch via Bevelvoerder van de Chemelot Bedrijfsbrandweer.
Tel: 046-47 62160 bgg: 046-47 65900 (Operations Room Chemelot)
Procedure zelfde als onder punt 3.

Contact opnemen met de Chemelot Safety Shop?
•

‘Operational Supervisor van Dienst’:
Tel: 06 109 705 14
E-mail: Saf ety-Shop.Sitech@sitech.nl

Individuele contactgegevens van de operational supervisors:
o

Dhr. Erwin van Vuuren
Tel: 06 137 579 04
E-mail: erwin.vuuren-van@sitech.nl

o

Dhr. Marcel Rouvroye
Tel: 06 833 122 42
E-mail: marcel.rouvroye@sitech.nl

•

Contactgegevens (financiële)administratie:
o

•

E-mail: Safety-Shop.Sitech@sitech.nl
Tel:
06 12654527

Senior / Shopmanager:
o

Dhr. Bart Salemans
E-mail: bart.salemans@sitech.nl
Tel:
06 515 543 93

Adresgegevens en locatiebeschrijving Sitech Safety Shop:
Chemelot Industrial Site Geleen. Gate 5. Gebouwnummer G47-004. Weg S. Routepunt 246. Plaatselijk
bekend als ‘voormalige steunkazerne brandweer’. Gelegen bij de ‘blusvijver’ naast WKC Swentibold en
Olef ins 4.
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