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BRUSSELS EXPO 

Belgiëplein 1 

1020 Brussel  

Terug zenden documenten: 

Mail : bruexpo@vincotte.be 

fax : +32 (0)2 474 71 21 

VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- en MILIEUCHARTER  

in te vullen door de exposant 

Naam van het salon : …………………………………….. Datum van het salon : .............................................  

Exposant  : .......................................................................Paleisnr. en  standnr.  : ...........................................  

Geachte exposant, 
Uw stand kan op 2 verschillende manieren opgebouwd worden. 
Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is: 
 

0 A. U huurt bij de organisatie een kant en klare stand. 
 

0 B. U bouwt zelf de stand, of U laat deze bouwen door een standenbouwer: 
In dit geval hadden wij graag enkele extra inlichtingen in verband met de wijze waarop deze stand 
opgebouwd wordt, ontvangen. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is: 
 

0   1. U bouwt een modulaire stand (hoogte beperkt tot 2,5m)  
0   2. U bouwt een stand (lager dan 2,5m) 
0   3. U bouwt een modulaire stand (hoger dan 2,5m) – zonder verdieping 
0   4. U bouwt een stand (hoger dan 2,5m) – zonder verdieping 
0   5. U bouwt een stand met een toegankelijke verdieping (personeel of publiek) 
0   6. U plaatst professionele verlichting (lichtbruggen) of audiovisueel materiaal 

In de gevallen 2,4 5 en 6 dient de standenbouwer eveneens een risicoanalyse toe te voegen. 

Gegevens van de STANDENBOUWER ..............................................................................................  

Adres ...........................................................................................................  Nr.  ..................................  

Postnr.: ................   Gemeente:  ...........................................................................................................  

Tel :  ..........................................   Fax: ..................................................  ..............................................  

Werfverantwoordelijke : ..............................................................................  GSM :  ............................  

Eventuele  onderaannemers  : ...................................................................  ........................................  
 Gegevens onderaannemer (naam, adres, tel) Omschrijving werk (zie punt B) 
1   
2   
 

 INTENTIEVERKLARING: 1 
 

1. De ondergetekende stuurt dit V.G.M.-charter ingevuld en ondertekend terug en bevestigt dat hij de 
veiligheidsvoorschriften van toepassing op Brussels Expo, doorgenomen en duidelijk begrepen heeft. 
Hij verbindt zich er toe de verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu strikt te laten 
naleven door diegene die de stand opbouwt.  

 Hij zal de informatiebrochure overmaken aan de standenbouwer en vraagt hem indien nodig (zie punt 
B) een risicoanalyse toe te voegen. 

2. De ondergetekende verklaart het veiligheidsreglement van BRUSSELS EXPO ontvangen te 
hebben van het Organiserend Comité en de nodige initiatieven te zullen nemen om al zijn 
werknemers en desgevallend ook de (onder)aannemers die voor zijn rekening werken, te informeren 
over de inhoud van dit veiligheidsreglement. 

3. De ondergetekende verklaart dat hij in geval van een arbeidsongeval op de stand onmiddellijk de 
veiligheidscoördinator zal contacteren en hem de nodige bijkomende informatie zal bezorgen. 

 

 

....... / ....... / .....  ............................................................................         ............................................  
datum naam en functie handtekening 

Dit document dient, samen met de eventuele risicoanalyse(s), vóór de start der werken aan de 
veiligheidscoördinator bezorgd te worden 
 

                                                           
1 Intentieverklaring, conform het artikel 29 van de Wet op het welzijn.  


