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Inleiding 
Goede en veilige bouwomstandigheden zijn een must voor onze Stichting Corsowagen Passewaaij. 
Wij vinden  de in deze huisregels bepaalde  zaken belangrijk  om iedereen gezond en veilig te kunnen 
laten bouwen. 
 
Wij verwachten ook dat u zich inzet voor goede bouw omstandigheden en het voorkomen van 
nadelige gevolgen voor onze Stichting Corsowagen Passewaaij. Dit houdt in dat u niet afwacht tot er 
een maatregel genomen wordt, maar meedenkt, meedoet en waarschuwt. 
  
Wij hopen dan ook dat u, bij twijfel, te allen tijde contact opneemt met de verantwoordelijke van de 
dag. De gegevens van de verantwoordelijke van de dag  zijn te vinden op het bord naast de ingang 
van de corsobouwhal. 
 

Openingstijden van de corsobouwhal: 
 
Het is niet mogelijk de openingstijden van de corsobouwhal hier te vermelden. De hal zal immers op 
verschillende dagen, tijden en tijdvakken geopend zijn. 
De openingstijden van de hal kan je vinden op onze website www.corsowagenpassewaaij.nl  
Zie kopje bouwhal. 
 
Indien de hal geopend is zal er voor de vrijwilligers een pauze zijn van 15 minuten. In deze pauze zal 
er door de verantwoordelijke coördinator Catering/Facilitair gezorgd worden voor iets te drinken. 
 

Aan- en afwezigheidsmelding: 
 

Vanwege onder andere de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Tiel is het noodzakelijk dat 
aanwezigheid gemeld wordt; 
U wordt verzocht zich aan te melden bij de verantwoordelijke van de dag.  
Ook wanneer u de corsobouwhal verlaat is het van belang u af te melden bij de verantwoordelijke 
van de dag. De gegevens van de verantwoordelijke van de dag  zijn te vinden op het bord naast de 
ingang van de corsobouwhal. 

 
Verantwoordelijke van de dag: 
 

Naast de diverse coördinatoren en de leiding van Stichting corsowagen Passewaaij is er ten tijde van 
de openingstijden van de corsobouwhal altijd een verantwoordelijke van de dag aanwezig. De 
gegevens van de verantwoordelijke van de dag zijn te vinden op het bord bij de ingang van de 
corsobouwhal. 
Bij twijfel, gevaar enzovoort ga naar de verantwoordelijke van de dag, hij of zij verwijst indien nodig 
door.

http://www.corsowagenpassewaaij.nl/
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ALGEMEEN 

 
- Heb vooral veel plezier in het bouwen van de corsowagen van Stichting Corsowagen Passewaaij, 

samen staan we sterk.  
 

- Houdt bij al uw bouwwerkzaamheden en activiteiten uw veiligheid en die van anderen in het 
oog. 
 

- Informeer u over vluchtwegen en andere brandvoorzieningen. 
 

- Weet wat de huisregels zijn en volg deze op. 
 

- Zorg voor orde en netheid op de bouwplek en vrije looppaden 
 
- Lange haren zitten in een staart 

 
- Advies; geen kettingen en ringen dragen 

 
- Acuut gevaarlijke situaties; meld direct aan verantwoordelijke van de dag. Hervat het bouwen 

pas na overleg. 
 

- Zonder toestemming niet zomaar veiligheidsvoorzieningen verwijderen 
 

- In de bouwhal wordt gebruik gemaakt van vluchtige stoffen. Het is verboden om te roken! 
 

- Ruim uw gebruikte materialen altijd zelf op. 
 

- Dragen van dichte schoenen is verplicht. 
 

- Wij plaatsen onze gemaakte foto’s op de site en op facebook. Voor bezwaren hierover kunt u 
zich melden bij het bestuur. 
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Ongevallen, EHBO  
 
- Elk ongeval zo snel mogelijk melden bij de verantwoordelijke van de dag  

 
- Bij snijwond wond hoog houden (boven hart), probeer bloedtoevoer te stoppen 
 
 

Hoe te handelen bij een ongeval 
 

1 Waarschuw de verantwoordelijke van de dag 
 

2 Neem zonodig maatregelen om gevaren voor hulpverleners te voorkomen. 
 

3 Kalmeer het slachtoffer en blijf bij hem of haar. 
 

4 Zorg dat er iemand is die, indien nodig, de arts of de ambulance opvangt. 
 
Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de verantwoordelijke van de dag of die van andere 
hulpverleners op. 

 
Brand, ontruiming 
 

o De veiligheid van mensen staat altijd voorop 
o Vol de instructies ter plaatse op (vluchtroute, waar verzamelen) 
o Ga na ontruiming nooit weg zonder u afgemeld te hebben 

 

Hoe te handelen bij Brand 
 
1. Waarschuw de mensen die gevaar lopen, waarschuw de verantwoordelijke van de dag  

 
Indien noodzakelijk, in overleg met de verantwoordelijke van de dag, bel direct de brandweer 112 

o Noem uw naam 
o Meld het telefoonnummer waar u mee belt 
o Geef aan dat u in een cosobouwhal aan het bouwen bent  
o Geef de aard van de brand aan 
o Geef de plaats / het adres van de brand aan 

 
2. Uitsluitend zonder gevaar voor eigen en andermans veiligheid. Probeer de brand te blussen met 

de beschikbare middelen 
maar: 
o Zorg voor uw en andermans veiligheid 
o Stel u niet bloot aan het vuur 
o Gebruik geen water in de buurt van elektrische installaties en voorzieningen 
o Probeer ontplofbare stoffen (indien mogelijk) te verwijderen 
o Sluit, (voor zover mogelijk) de elektriciteit af. 
o  Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de verantwoordelijke van de dag of andere hulp 

verleners op.
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Materieel 
 
- U bent verplicht om de door u gebruikte materialen en gereedschappen zelf op te ruimen op de 

daarvoor bestemde plaats.  
 

Milieu 
 
Het milieu is een onderwerp dat veel belangstelling heeft. Ook bij corsowerkzaamheden wordt hier 
steeds meer aandacht aangegeven. 
Dit houdt ook in dat iedere vervuiling, door ons veroorzaakt, sociale- juridische- en financiële 
gevolgen kan hebben. 
Wij zamelen het afval zo economisch mogelijk in. Dit houdt in dat papier, fruit ed. Afzonderlijk wordt 
aangeboden bij de afvalverwerker. Gebruik de afzonderlijk inzamelmethodes om onze stichting 
kosten te besparen en het milieu niet onnodig te belasten.  

 


