
 
Registratie nummer: ………………………………………………… 
 

VERGUNNING VOOR PLAATSEN KEET 
Locatie (plaats van opstelling):   Geldigheidsduur:  
    van: …. -....-…... tot  …. -....-…... 

Naam van de aannemer:  
Adres aannemer:  
Contactpersoon aannemer:  
Telefoonnummer contactpersoon:  
BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK Soort Ruimte: 

O Kantoorruimte O Schaftlokaal O Magazijn/loods (opslag) O Rookruimte  
O Kleedlokaal O Werkplaats O Anders, nl. ………………………. 
Het is  O  wel  / O  niet toegestaan ruimte rondom de keet te gebruiken voor werkzaamheden 
Indien wel dan onder voorwaarde: ●  risico op bodemverontreiniging uitsluiten 

O …………… 
OPSLAG EN GEBRUIK GEVAARLIJKE STOFFEN 
In de keet mag niet meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Richtlijn is een totale 
hoeveelheid < 25 kg. 
Stofnaam Verpakkingsvorm Hoeveelheid (max.) Locatie opslag 
    
    
    
Voor de volgende stoffen is toestemming voor gebruik / opslag gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven 
25 kg (totaal) verleend: 
Stofnaam Verpakkingsvorm Hoeveelheid (max.) Locatie opslag 
    
    
    
BLUSMIDDELEN en VLUCHTWEGAANDUIDING: 
In de keet moeten blusmiddelen en vluchtwegaanduiding aanwezig zijn 
Type blusmiddel Hoeveelheid Locatie  
    
    
    
VERWARMING: De keet zal op de volgende wijze verwarmd worden: 

Overige bepalingen: 
 In de keet mag niet gerookt worden, tenzij de keet aangewezen is als rookruimte 
 Alle chemicaliën en gasflessen dienen na gebruik opgeborgen te worden op de afgesproken plek 
 Een elektrische verwarming dient een gesloten element te hebben, afgeschermd zijn en vrij zijn van 

wanden en vloeren en mag nooit afgedekt raken 
 De keet en de ruimte er om heen dient ordelijk en netjes gehouden te worden 
 Naast de in deze vergunning genoemde zaken, zijn de eisen uit “VV 24 plaatsen van een keet” van 

toepassing 
Deze vergunning moet zichtbaar in de keet ophangen 
De Aannemer is er voor verantwoordelijk dat aan alle voorwaarden uit deze vergunning en uit “VV 24 
plaatsen van een keet” voldaan wordt. Het niet voldoen aan de voorwaarden zal leiden tot intrekking van 
de vergunning waarna de keet op lasten van de Aannemer verwijderd zal worden. 
ONDERTEKENING 
Aannemer Werfleiding Nyrstar Brandweercommandant Nyrstar 
Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 

Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 

Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
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