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Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven  
 
Aansprakelijkheid  
Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 
uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te laten in 
de ruimten waar u uw werkzaamheden verricht. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade en letsel 
aan derden ten gevolge van werkzaamheden waarbij niet de gangbare eisen ten aanzien van 
veiligheid zijn nagevolgd. 
 
Aanwijzingen van medewerkers  
Aanwijzingen of instructie van daartoe bevoegde functionarissen van De Rooy dient u te allen tijde 
op te volgen. Met name wanneer u bij De Rooy werkzaamheden verricht, heeft u zich te houden aan 
alle gangbare eisen ten aanzien van veiligheid voor alle personen in de gebouwen van De Rooy.  
Het overtreden van regels en het niet naleven van instructies en aanwijzingen kunnen leiden tot het 
ontzeggen van de toegang tot De Rooy.  
 
Agressie en geweld  
Agressie en geweld worden bij De Rooy niet getolereerd. Bij bedreiging of fysiek geweld wordt 
aangifte gedaan bij de politie. De eventuele schade wordt verhaald op de dader.  
 
Alcohol en drugs  
Het gebruiken of onder invloed zijn van alcohol of niet medisch voorgeschreven drugs is bij De Rooy 
niet toegestaan.  
 
Calamiteiten 
Vluchtwegen en nooduitgangen dienen altijd vrijgehouden te worden van obstakels. In geval van een 
calamiteit volgt u de aanwijzing op van de politie, de brandweer of van de bedrijfshulpverlener(s). 
Voorkom paniek en voorkom verspreiding van de calamiteit.  
 
Colportage  
Collecteren, handel drijven, enquêteren, teksten verspreiden en reclame of propaganda maken 
zonder vooraf gegeven schriftelijk toestemming van de directie, is niet toegestaan op het terrein van 
De Rooy. 
 
Geheimhouding  
Gedurende uw werkzaamheden kunt u in contact komen met organisatie gebonden of persoonlijke 
informatie. Respecteer deze gegevens en waak ervoor dat deze niet naar buiten gebracht worden. 
Houdt u daarnaast, in verband met het mogelijk bijzijn van anderen, rekening met wat u wanneer en 
waar bespreekt. 
 
Dieren  
Met uitzondering van een geleidehond of “hulphond” voor gehandicapten, is op het terrein van De 
Rooy de aanwezigheid van dieren niet toegestaan.  
 
Hygiëne  
U kunt De Rooy helpen het gebouw en de directe omgeving schoon te houden, door uw afval in de 
afvalbak te deponeren. 
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Identificatie  
Externe dienstverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn door het goed leesbaar zijn van de 
firmanaam op de bedrijfskleding. Indien u niet beschikt over bedrijfskleding dan dient u zich 
desgevraagd te kunnen legitimeren door een geldig identiteitsbewijs of een bedrijfspas van de 
onderneming namens wie u de werkzaamheden bij De Rooy komt uitvoeren.  
 
Intellectueel eigendom De Rooy 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming vooraf databestanden van De Rooy in welke vorm 
dan ook op een eigen gegevensdrager te kopiëren c.q. digitaal te versturen.  
 
Nooduitgangen  
Gebruikt u nooduitgangen alleen in geval van nood, bijvoorbeeld bij een ontruiming en volgens de 
instructie van de Bedrijfshulpverlener die de ontruiming coördineert.  
Houdt u de vluchtwegen en nooduitgangen te allen tijde vrij van obstakels.  
 
Ongeoorloofde aanwezigheid van derden  
Alleen personen die in opdracht van De Rooy werkzaamheden verrichten of leveringen en diensten 
verzorgen, hebben toegang tot De Rooy . Alle overige personen zonder geldige reden, hebben geen 
toegang tot De Rooy. 
 
PBM 
U bent verplicht , minimaal, een reflecterend vest en veiligheidsschoenen te dragen bij het betreden 
van het terrein buiten het kantoor. 
 
Privacy  
Beeldopnamen van werkzaamheden, materieel, medewerkers en het gebouw bedoeld voor externe 
publicatie in welke vorm dan ook mogen alleen worden gemaakt met toestemming van de directie 
en betrokken personen. 
Het terrein van De Rooy wordt bewaakt met behulp van camera’s . 
 
Schade  
Het kan voorkomen dat uw werkzaamheden schade hebben aangebracht aan het gebouw of 
eigendommen van De Rooy . Wij verzoeken u deze te melden aan uw contactpersoon bij De Rooy , 
waarna wij met u afspraken zullen maken over de afhandeling van de schade. Indien u verzuimt om 
de schade aan de contactpersoon te melden, dan zullen we de kosten van het herstel in alle gevallen 
aan u in rekening brengen.  
 
Veiligheid 
Ziet u een onveilige situatie bij De Rooy , meldt u deze dan alstublieft aan de receptionist of uw 
contactpersoon. Onze medewerkers zijn hier uiteraard ook alert op, echter alle bijdragen van onze 
bezoekers zijn natuurlijk meer dan welkom.  
Op deze wijze kunnen mensen met minder positieve bedoelingen worden weerhouden van minder 
gewenst gedrag. 
 
Verkeer en parkeren  
Bij uw bezoek aan De Rooy maakt u wellicht gebruik van de parkeerplaats bij De Rooy. 
Op het (parkeer)terrein en de toegangsweg gelden de regels volgens de wegenverkeerswet.  
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U parkeert en/of betreed het terrein bij/van De Rooy echter wel op eigen risico. De Rooy acht zich 
niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies e.d. van uw motorvoertuig op dit terrein. De Rooy 
onthoudt zich eveneens van iedere aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van uw 
eigendommen of voertuig op het parkeerterrein of de toegangsweg.  

Wij verzoeken u uw voertuig alleen in de daartoe bestemde parkeervakken te parkeren.  

Indien uw voertuig zonder toestemming dusdanig fout staat geparkeerd dat hierdoor de 
toegankelijkheid en/of bedrijfsvoering van De Rooy wordt belemmerd, is De Rooy gerechtigd uw 
auto of voertuig weg te (laten) slepen. Dit geldt ook voor voertuigen die worden geparkeerd door 
lieden die niet in dienst zijn van ,of werkzaamheden uitvoeren bij De Rooy. De kosten hiervan 
worden te allen tijde op de eigenaar van het voertuig verhaald.  
Het is niet toegestaan met een camper op het parkeerterrein te overnachten. 

Voor bezoekers die met de fiets komen, is er een fietsenstalling aan de rechterzijde van het 
parkeerterrein van De Rooy. 

Op de toegangsweg en het (parkeer)terrein geldt een maximale snelheid van 20 kilometer per uur.  
 
Visitatie  
Indien hier aanleiding voor is, kan een bevoegde functionaris van De Rooy u verzoeken de uit De 
Rooy gevoerde materialen te tonen. 
 
Voertaal  
In De Rooy wordt in principe in de Nederlandse taal met elkaar gecommuniceerd. Tenzij vooraf 
anders overeengekomen, achten wij de externe bedrijven die bij De Rooy werkzaamheden 
verrichten, verantwoordelijk voor de informatie over de huis- en gedragsregels van De Rooy aan hun 
medewerkers die de Nederlandse taal niet in woord en geschrift beheersen. 

 
 
REGELS BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN 

 
Aanmelden  
Meldt u zich altijd, voor u start met uw werk, bij de receptie en vraagt u naar uw contactpersoon. 
Indien uw contactpersoon u niet bekend is, kunt u vragen naar het hoofd Facilitaire dienst. 
 
Afval  
Houd uw werkplek netjes en laat deze schoon achter. Afval, veroorzaakt door uw werkzaamheden 
waaronder verpakkingsmateriaal, dient u zelf af te voeren.  
 
Brandgevaarlijke werkzaamheden  
Voor aanvang van brandgevaarlijke werkzaamheden neemt u hierover contact op met het hoofd 
facilitaire dienst van De Rooy .  
Verder dient u een aantal preventieve maatregelen te nemen. Zorg dat brandbare materialen 
zodanig zijn verwijderd of afgedekt dat zij redelijkerwijs geen risico zullen vormen voor personen en 
de omgeving.  
Houd de juiste blusmiddelen gereed. Zorg dat u telefonisch kunt alarmeren, dit kan via intern 
telefoonnummer (o499.485)117 of het alarmnummer 112. 
Controleer uw eigen werk direct na afronding én een uur na beëindiging van uw werkzaamheden op 
de werkplek.  
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Betreden van het dak  
Het dak mag alleen betreden worden met vooraf gegeven toestemming van De Rooy . Wanneer op 
het dak looppaden zijn aangebracht, dan mag daar alleen over worden gelopen.  
Indien uw werkzaamheden buiten de looppaden uitgevoerd moeten worden, dan neemt u de 
geldende veiligheidsvoorschriften in acht (valbeveiliging, aanlijnen, ect).  
 
Elektrische voeding  
Indien u voeding nodig heeft met grote vermogens, dan overlegt u dit vóóraf met uw contactpersoon 
in De Rooy ter vermijding van risico’s van overbelasting van groepen.  
 
Energiebesparing en milieu  
De Rooy beoogt zuinig met energie om te gaan en  
het milieu niet onnodig te belasten. Wij verwachten van u dat bij het verlaten van werkruimten en 
het beëindigen van uw werkzaamheden alle elektrische apparatuur en verlichting uitschakelt. Indien 
uw werkzaamheden extra belasting voor het milieu met zich meebrengen dan meld u dit vooraf 
tijdens de contracteringsfase..  
 
Externe meldingen  
Indien er aan het installatiedeel of het apparaat waar u aan werkt externe meldingen zijn gekoppeld 
dan meldt u dit vooraf aan uw contactpersoon in De Rooy ter voorkoming van het onnodig oproepen 
van medewerkers en externe (hulp)diensten.  
 
Gereedschap en materiaal  
Wij gaan ervan uit dat u werkt met veilig en goedgekeurde materiaal. U bent daarvoor zelf 
verantwoordelijk. Schade of letsel aan derden ten gevolge van het werken met ondeugdelijk 
gereedschap of materiaal kan niet verhaald worden op De Rooy .  
 
Installatievoorschriften  
Werk en installeer altijd volgens de geldende voorschriften en de eventuele installatievoorschriften 
van De Rooy . Stelt u zich vooraf op de hoogte of er installatievoorschriften van De Rooy van 
toepassing zijn. Zorg voor uw eigen veiligheid en die van anderen.  
 
Orde bewaren  
Respecteer de rust in het gebouw en de privacy van medewerkers. Probeer overlast zo veel mogelijk 
te voorkomen. Zet geen radio aan en wanneer uw werkzaamheden onverhoopt geluidsoverlast of 
trillingen veroorzaken, dan meldt u dit te allen tijde vooraf.  
 
Stof en rookontwikkeling  
In het gehele kantoor zijn brandmelders aanwezig. Meldt u daarom altijd vóóraf werkzaamheden 
waarbij stof of rookontwikkeling ontstaat.  
 
Veiligheid  
U dient zelf op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de werkzaamheden 
die u uitvoert en te beschikken over de eventuele vereiste hulpmiddelen en –materialen die voldoen 
aan de vastgestelde veiligheidsnorm. Bij ongevallen of beboetbare overtredingen ten gevolge van het 
niet naleven van de veiligheidsvoorschriften is De Rooy niet aansprakelijk.  
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Werkzaamheden  
Werkzaamheden in De Rooy vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.30 uur. 

Voor werkzaamheden die buiten bedrijfstijd van De Rooy moeten plaatsvinden, wordt vóóraf overleg 

gepleegd met uw contactpersoon in De Rooy . 


