VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training

Doelgroep:
Personeel van Aquafin, studiebureaus, ruimingfirma’s en aannemers die bij de uitvoering
van hun taak de rioolinfrastructuur of de infrastructuur van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
moeten
betreden
of
de
taak
van
veiligheidswacht
moeten
uitoefenen.

Toelatingsvoorwaarden:
 In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen, begrijpen
 Geen last hebben van claustrofobie

Methode:
Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Doel:
 Op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties leren
betreden.
 Verwerven van de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen
uitoefenen in deze specifieke werksituaties.

Duur:
2-daagse basistraining.
Dag 1 (lesdelen 1 en 2) zijn classroom trainingen,
Dag 2 (lesdeel 3 bestaat uit praktijk)
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training
Urenregeling:
Van 07h30 – 11h00 & 11h30 – 15h30

Inhoud:
Lesdeel 1 (1/2 dag): theorie veilig betreden van Aquafin riool- en RWZI-infrastructuur
 De gevaren bij het werken in besloten ruimten en de daaruit voortvloeiende risico’s
 Het onderscheid tussen betreden van een “besloten ruimte” en een ruimte waarin
iemand afgezonderd tewerkgesteld is
 Hoe omgaan met deze gevaren vanuit de preventiefilosofie. De te nemen
maatregelen om een veilige betreding te kunnen uitvoeren
 De betredings- en reddinghulpmiddelen: driepoot met reddingslier, veiligheidsharnas,
gasdetectietoestel, escape set, omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel
 Overzicht van de classificatie van de infrastructuurdelen als zones voor afzonderlijke
tewerkstelling en/of besloten ruimte
 De Aquafin typeschema’s en beslissingsdiagram voor het betreden van de
verschillende infrastructuurdelen
 De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 Gasdetectie: herkennen van en juist reageren op waarden buiten het toelaatbare
 Hoe reageren in een noodsituatie
Lesdeel 2 (1/2 dag): Levensreddende handelingen
 Benadering van een noodsituatie met inachtneming van de voornaamste
veiligheidsaspecten
 Bescherming van de meest vitale functies van het slachtoffer met uitvoering van
reanimatie
 Preventie van shock
 De veiligheidshouding
 Transport van het slachtoffer met de Rautek greep
Lesdeel 3 (1 dag): Praktijk betreden/veiligheidswacht / eerstelijnsinterventie.
 Intensief inoefenen van het opzetten en activeren van het omgevingsonafhankelijk
ademluchttoestel voor eerstelijnsinterventie
 Leren opzetten van de escape sets, zowel bij zichzelf als bij een slachtoffer
 Inoefenen van het gebruik van de betreding- en reddinghulpmiddelen:
driepoot, veiligheidsharnas, valbeveiliging, reddingslier
 Evacuatieoefeningen van een slachtoffer: zonder en met betreding, verticaal en
horizontaal
 Integratieoefening: In deze oefening zitten zowel de taken van de betreder als van de
buitenwacht. Inoefenen van het gepast reageren op noodsituaties bij het werken in
besloten ruimten, vanuit de functie van buitenwacht en betreder, inclusief een
evacuatie onder adembescherming
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training
Taal:
Nederlands

Opleidingslocatie:
Op locatie van G4S Training & Consultancy Services te Asse of Wommelgem.
Kapelstraat 100 te 2610 Wommelgem
Poverstraat 75 blok 46 te 1731 Zellik (Asse).

Groepsgrootte:
Maximum 10 deelnemers per groep.

Eindtoets:
 Theorie door schriftelijke vragenlijst.
 Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

Benodigdheden:
G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:





Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
Betredings- en reddinghulpmiddelen, reanimatie oefenpop, gasdetectietoestel
Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand
Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met
mangaten voor verticale betreding, min. 2m diep. / Voor de opleidingen op locatie
van de klant kan de mobiele trainingsunit besloten ruimten worden ingezet

De deelnemers brengen mee:
 Kleding: casual voor de theorie, werkkledij met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en
handschoenen voor het praktijkdeel
 Identiteitsbewijs

Attest:
Uniek genummerd attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training

Financiële voorwaarden
512,00 euro excl. BTW 21% per ingeschreven kandidaat.

Prijs geldig tot 31/12/2021.

KMO erkenningsnummer: DV.O101295

Deze opleiding is erkend door Vormelek onder code C2015/15532/N. Wenst u meer informatie over de vzw
Vormelek, surf dan naar www.vormelek-formelec.be
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Terug te sturen naar:
G4S Training & Consultancy Services n.v.- Poverstraat 75 blok 44 - B-1731 Asse
Fax +32 2 451 62 01 of E-mail: bookings.training@be.g4s.com
Eerstvolgende opleiding (noodzakelijk om beide dagen aanwezig te zijn!).
Code van de opleiding

Locatie

Van

Tot

⃝

BE06.120NI

Asse

09/09/2021

10/09/2021

⃝

BE06.121BNE

Wommelgem

19/10/2021

20/10/2021

Documenten bij te voegen bij de inschrijving (per deelnemer):
*Attest van medische geschiktheid of verklaring op eer (zie volgende pagina).

Naam van de kandidaat:…………………………………………………………………………..
Geboortedatum & geboorteplaats: …………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………
Adres & huisnummer: ……………………………………………………………………………
Postcode & gemeente: …………………………………………………………………………..
Facturatiegegevens: (als de inschrijving door een maatschappij gebeurt | handtekening
van de verantwoordelijke + stempel van de maatschappij)
Naam organisatie: ....................................................................................................................
Paritair comité : ………………………………………………………………………………………
Adres :…………………………………………………………………………………………………
BTW nummer: .........................................................................................................................
Telefoon:…………………………………………… Fax : ............................................................
E-mail:.......................................................................................................................................

Datum en handtekening (door dit document te ondertekenen, verklaar ik mij akkoord
met de algemene en bijzondere voorwaarden):
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training

VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN AQUAFIN RIOOL- EN RWZI-INFRASTRUCTUUR
(BE06-08-13)

VERKLARING OP EER
De ondergetekende (naam,voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats:

land :

Straat en huisnr:
Postcode en gemeente :
of
De onderneming: (handelsnaam of benaming, vorm, nationaliteit, zetel)

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):

verklaart/verklaren op eer dat alle cursisten die ingeschreven worden voor deze opleiding
beschikken over een medisch geschiktheidsattest om deze opleiding te volgen en
verbindt/verbinden zich tot voorlegging van de nodige documenten en bewijsstukken in geval
de omstandigheden dit vereisen.

Gedaan te ……………………………………………………, op …………………………………..…………

Handtekening:
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VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training
BELEID GEGEVENSVERWERKING VAN G4S TRAINING
G4S neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In het pdf-document dat u hieronder kan
raadplegen, legt G4S Training uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u terecht bij onze privacy officer,
via privacy.gdpr@be.g4s.com

De privacyverklaring van G4S Training kan je hier terugvinden:

https://www.g4s.com/nl-be/privacy-statement - rubriek TRAINING & CONSULTANCY

EXTRA BEPALING I.V.M. COVID-19
De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een wereldwijde crisis met betrekking tot het COVID19-virus dat in de moderne tijd ongekend is in omvang, bereik en onvoorspelbaarheid. Regels en
maatregelen van overheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving regelmatig worden gewijzigd.
Met het oog hierop is elk voorstel, elke offerte die wordt ingediend en elk contract dat wordt
uitgegeven door G4S te allen tijde onderworpen aan alle toepasselijke officiële regels en adviezen
(inclusief de adviezen van de WHO en de nationale volksgezondheidsinstanties en regeringen) en
andere factoren met betrekking tot het virus waarover wij geen controle hebben, inclusief maar niet
beperkt tot reis- en / of quarantainebeperkingen; supply chain niet in staat om te leveren, en G4S is
op geen enkele manier aansprakelijk voor haar onvermogen om te mobiliseren of een contract (al dan
niet
volledig)
uit
te
voeren,
beïnvloed
door
de
voornoemde
factoren.
Dit voorbehoud is te allen tijde van toepassing en heeft voorrang op alle andersluidende voorwaarden
in een contract, RFQ/RFP, aanbesteding of ander verzoek om voorstellen waarop G4S heeft
ingetekend of zal reageren.
Omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden, die zich voordoen na
de ondertekening van het contract en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch
standpunt abnormaal zwaar maken, zullen beschouwd worden als overmacht en laten de getroffen
partij toe het contract op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan
onder meer gaan om de volgende omstandigheden: stakingen of sociale problemen, tekort aan
mankracht,
ontbreken
van
transportmiddelen,
ernstige
elektronische
problemen,
informaticaproblemen, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging, de
ondersteuning van de overheidsinstanties in voornoemde omstandigheden. In dergelijke
omstandigheden kan G4S ook een deel van de prestaties schorsen of opschorten.

G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.
Poverstraat 75 blok 44 – 1731 Asse  TEL + 32 2 451 62 18  Fax +32 2 451 62 01  bookings.training@be.g4s.com B.T.W/TVA. - BE - 0439.864.415
Erkende opleidingsinstelling voor bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en beveiligingsondernemingen
Organisme de formation agréé pour les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage et les entreprises de sécurité

VEILIGHEIDSWACHT BIJ BETREDEN VAN
AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Er wordt een voorschot van 100% op de factuur gevraagd bij de bevestiging van inschrijving.
Dit voorschot dient betaald te worden voor de start van de opleiding.
De wettelijk vereiste toegangsdocumenten dienen ten laatste de 1e dag van de opleiding bezorgd te
worden. Elk onvolledig inschrijvingsdossier zal leiden tot uitsluiting van de opleiding. Deze opleiding
wordt volledig gefactureerd.

Facturatievoorwaarden opgelegd door de Onderschrijver
Indien op verzoek van de klant met goed te keuren prestatiestaten wordt gewerkt dienen eventuele
bemerkingen over deze prestatiestaten binnen de 2 dagen na ontvangst door de klant te worden
bekendgemaakt aan G4S.
Bij gebreke aan bemerkingen binnen de voorgemelde termijn worden de prestatiestaten geacht
definitief te zijn aanvaard door de klant en zal door G4S dienovereenkomstig worden gefactureerd.
Indien de klant vermelding van bijzondere bestelnummers eigen aan zijn bedrijfsvoering (zoals onder
meer PO-nummers) vereist op de facturen, dienen deze door de klant minstens 15 dagen
voorafgaand aan de facturatie aan G4S te worden meegedeeld.
Bij gebreke hieraan zullen de facturen door G4S worden opgemaakt zonder deze vermeldingen en
kan het ontbreken van deze vermeldingen door de klant niet worden ingeroepen om haar betalingen
in te houden of de overeengekomen betaaltermijn te verlengen. Indien de klant zijn eigen
betalingsplatform oplegt dat niet standaard G4S betaalplatform is, wordt de eventuele kost voor
inbreng van G4S in dat systeem door de klant gedragen.
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AQUAFIN RIOOL-EN RWZIINFRASTRUCTUUR - Basistraining (BE06) –
OPEN AANBOD - 2 dagen training
BIJLAGE : ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel
I.
Inschrijvingen
Elke aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk
gebeuren bij G4S Training & Consultancy Services
n.v./s.a. (per brief, fax of e-mail). De inschrijvingen
worden aanvaard voor zover er nog plaatsen vrij
zijn. De inschrijving is pas voltooid na ontvangst van
het
volledig
ingevulde
inschrijvingsformulier
uitgegeven door G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. met de volgende preciseringen: ·
Naam van de deelnemer · Naam en datum van de
opleiding · Naam en adres van de werkgever of de
instelling aan wie de factuur kan worden
opgemaakt.
Bij
ontvangst
van
het
inschrijvingsformulier stuurt G4S Training &
Consultancy Services n.v./s.a. een bevestiging
naar de deelnemer of desgevallend naar de
instelling die één of meerdere deelnemers heeft
ingeschreven. In de bevestigingsbrief zal ook verder
worden aangegeven waar de opleiding zal
plaatsvinden. De eventuele attesten, certificaten of
diploma’s zullen na de opleiding worden toegekend
indien de deelnemer geslaagd is voor de examens
en na volledige betaling van de factuur die
betrekking heeft op de betreffende opleiding.

auteursrechten met betrekking tot de inhoud van
deze cursussen. Elke reproductie, wijziging of
openbaarmaking aan derden van het geheel of een
deel van de cursussen of documenten, onder welke
vorm dan ook, is niet toegelaten. De deelnemers
zijn ertoe gehouden om G4S Training &
Consultancy Services
n.v./s.a. schadeloos te
stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het
materiaal of de lokalen die door G4S Training &
Consultancy Services
n.v./s.a. ter beschikking
worden gesteld.

Artikel
II.
Annulering
Elke annulering moet schriftelijk gebeuren en
worden gericht aan G4S Training & Consultancy
Services
n.v./s.a. Een annulering van de
inschrijving die door G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. wordt ontvangen minstens tien
werkdagen voor het begin van de opleiding zal
geen kosten met zich meebrengen. Voor elke
annulering tijdens de laatste tien werkdagen vóór
het begin van de opleiding zal G4S Training &
Consultancy Services
n.v./s.a. zich het recht
voorbehouden om een forfaitair bedrag te
factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs
van de opleiding. Indien er geen annulering is
gebeurd vóór de aanvang van de opleiding zal
steeds
100%
worden
gefactureerd.

Artikel VI. Prijs van de opleidingen
In de prijs zijn inbegrepen de kosten van onderwijs,
cursusmateriaal en eventuele retributies te betalen
aan de FOD Binnenlandse Zaken. In de prijs zijn
niet inbegrepen: transportkosten, maaltijden, huur
van infrastructuur voor de opleidingen op
verplaatsing. Elke begonnen opleiding zal volledig
worden gefactureerd. De aangeduide prijzen zijn
exclusief BTW en zullen worden verhoogd met het
toepasselijke BTW tarief. Bij de inschrijving wordt
een voorschot van 100% van de factuur gevraagd.
Dit voorschot dient te worden betaald per
overschrijving. G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om
haar prijzen op elk moment aan te passen.

Artikel
III.
Vereiste
kennis
Voor bepaalde opleidingen is een zekere mate van
voorkennis of technische ervaring vereist om
voldoende inzicht te krijgen in de leerstof. G4S
Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet
verantwoordelijk ingeval de deelnemer niet beschikt
over
deze
basiskennis.
Artikel
IV.
Pedagogisch
materiaal
Het pedagogisch materiaal dat aan het begin van
de cursus door G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. ter beschikking wordt gesteld is
inbegrepen in de inschrijvingskosten. G4S Training
& Consultancy Services
n.v./s.a. behoudt de

Artikel V. Datum en duur van de opleidingen
G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.
behoudt zich het recht voor om een opleiding te
annuleren of uit te stellen indien het aantal
deelnemers onvoldoende zou zijn en zal de
deelnemers of de instelling die één of meerdere
deelnemers heeft ingeschreven ten laatste één
week voor de voorziene aanvang van de opleiding
informeren. G4S Training & Consultancy Services
n.v./s.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
kosten of schade die worden veroorzaakt door een
annulering
of
uitstel
van
de
opleiding.

Artikel VII. Andere
G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.
behoudt
zich
het
recht
voor
om
het
opleidingsprogramma aan te passen in functie van
de technische ontwikkelingen en de toepasselijke
wetgeving. G4S Training & Consultancy Services
n.v./s.a. is niet aansprakelijk voor de persoonlijke
voorwerpen die door de deelnemers worden
meegebracht
naar
de
cursussen.
Artikel
VIII.
Praktijkopleidingen
De praktische opleidingen zullen worden gegeven
door instructeurs van G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. op aangepaste plaatsen die
eigendom zijn van G4S Training & Consultancy
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Services n.v./s.a. of op plaatsen die eigendom zijn
van haar klanten. De deelnemers dienen de
veiligheidsrichtlijnen van de instructeurs te volgen.
In geval van niet naleving van deze richtlijnen zal

G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. elke
aansprakelijkheid afwijzen voor een ongeval waarbij
één of meerdere deelnemers betrokken zouden
raken. Sommige oefeningen die in het kader van de

praktische opleiding worden uitgevoerd impliceren
uit zichzelf een bijzonder risico. G4S Training &
Consultancy Services n.v./s.a. doet de nodige
inspanningen om dergelijke risico’s te vermijden,
maar kan hiervoor geen garantie bieden. De
deelnemers of hun werkgevers zorgen voor een
voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen. De
betreffende verzekering voorziet in een afstand van
verhaal tegen G4S Training & Consultancy Services
n.v./s.a.
Artikel IX. Aansprakelijkheid en verzekeringen
9.01 Onverminderd het bepaalde in de hierna
volgende artikelen, is de aansprakelijkheid van de
Vennootschap beperkt tot een bedrag van
€3.750.000,00 per schadegeval en per jaar voor
lichamelijke letsels en stoffelijke schade gemengd.
9.02 G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.
is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
9.03 In geval van zware fout van de Vennootschap
(of haar werknemers) heeft de Onderschrijver een
verhaal tegen de Vennootschap binnen de
hierboven vermelde limieten.
9.04 De Vennootschap zal op geen enkele manier
aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige
kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender
welke aard, die direct of indirect werden
veroorzaakt door, voortvloeien uit of samenhangen
met een daad van terrorisme, biologische of
chemische verontreiniging of nucleair risico.
9.05 Om aanspraak te kunnen maken op een
schadevergoeding dient de Onderschrijver elk
schadegeval schriftelijk binnen de twee werkdagen
na de vaststelling ervan aan de Vennootschap te
melden.
9.06 De Onderschrijver zal volledig en voldoende
bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is
door een fout van de Vennootschap evenals van de
grootte van de schade. Verloren productie-uren
evenals elke andere indirecte schade of
gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor
vergoeding.
9.07 De Vennootschap is enkel aansprakelijk voor
de correcte uitvoering van de opdrachten vermeld in
het contract.
9.08 De Vennootschap is verbonden door een
middelenverbintenis.
9.09 Omstandigheden die redelijkerwijze niet
kunnen worden voorzien of vermeden, die zich
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voordoen na de ondertekening van het contract en
die de uitvoering ervan vanuit technisch of
economisch standpunt abnormaal zwaar maken,
zullen beschouwd worden als overmacht en laten
de getroffen partij toe het contract op te schorten

voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet.
Het kan onder meer gaan om de volgende
omstandigheden: stakingen of sociale problemen,
tekort
aan
mankracht,
ontbreken
van
transportmiddelen,
ernstige
elektronische
problemen, informaticaproblemen, daden van
terrorisme, nucleaire, chemische of biologische
verontreiniging.

Artikel X. Boetebeding en nalatigheidsintresten
10.01 Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na
factuurdatum. Facturen worden in electronisch
formaat verzonden, behoudens andersluidend
verzoek van de Onderschrijver. Indien de betaling
van de factuur niet gebeurt binnen 8 dagen na de
verzending van een aanmaning per aangetekend
schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd
worden met 10% (minimum €50,00) als forfaitaire
schadevergoeding.
10.02 Indien de betaling van de factuur niet gebeurt
binnen de 15 dagen na de bovenvermeldde
aanmaning heeft de Vennootschap het recht het
contract onmiddellijk en zonder voorafgaande
gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze
verbreking wordt de Onderschrijver verplicht
onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te
betalen, evenals alle bedragen die normaal nog
zouden worden gefactureerd tot de normale
vervaldag van het contract.
10.03 Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de
betalingsdatum
per
aangevangen
maand
nalatigheidsintresten
verschuldigd
aan
een
jaarlijkse intrestvoet van 12% en zonder dat er
hiervoor enige aanmaning nodig is.
Artikel XI. Geschillen
Het Belgische Recht is het enige recht van
toepassing op dit contract, met uitsluiting van dit
van andere nationale rechtssystemen. Bij
afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk
geschil naar aanleiding van dit contract enkel
behandeld door de Rechtbanken van Brussel en in
voorkomend geval door de Vrederechter van het
eerste Kanton in Brussel.
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