
Gedragsregels 
leveranciers Vastgoed/
Zorgtechnologie ZGT

Frontoffice Vastgoed/Zorgtechnologie
ZGT Locatie Almelo: 088 708 3099
Ruimtenummer: 00H.13
ZGT Locatie Hengelo: 088 708 3099
Ruimtenummer: N006

Dienstdoende technicus Vastgoed
ZGT Locatie Almelo: 088 708 3897
ZGT Locatie Hengelo: 088 708 5899

Dienstdoende Medische Techniek
ZGT Locatie Almelo: 088 708 3555 
ZGT Locatie Hengelo:  088 708 5729

Dienstdoende Verpleegkundig Magazijn
ZGT Locatie Almelo:  088 708 4294
ZGT Locatie Hengelo: 088 708 5863

Almelo 
Zilvermeeuw 1 (bezoekadres)

T 088 708 78 78

Hengelo
Geerdinksweg 141 (bezoekadres)
T 088 708 78 78
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 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt
 http://bit.ly/1y7WjbP
 facebook.com/zgtinfo
 linkedin.com/company/zgt
 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo



Vooraf bespreken met uw contactpersoon
• Parkeren bedrijfsauto’s met gereedschappen  

of materialen.
• Werkzaamheden met geluidsproductie.
• Schakelwerkzaamheden van voorzieningen zoals 

elektra, gassen, vacuüm, ICT-netwerk e.d.
• Werkzaamheden in een SER en MER.
• Opslag gereedschap in de loods op de binnenplaats 

of op het werk.
• Toegang hoogspanningsruimtes alleen onder 

begeleiding van een door de opdrachtgever 
aangewezen hoogspanningsbevoegd persoon.

Veiligheid
• U moet aantoonbaar op de hoogte zijn van wetgeving 

m.b.t. veilig werken op daken; bij betreding van daken 
dient dit gemeld te worden bij de dienstdoende 
technicus van de afdeling Vastgoed.

• U moet voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen 
(zoals VCA-certificering). U moet bevoegd/
bekwaamheid kunnen aantonen. 

• Looppaden, nooduitgangen, steigers, trappen, 
brandslanghaspels en brandblussers moeten 
vrijgehouden worden van obstakels.

• Elektrotechnische schakel-werkzaamheden moeten 
altijd worden aangemeld en afgemeld bij de 
dienstdoende technicus afdeling Vastgoed.

• De leverancier moet op de hoogte zijn van de locatie 
van de brandgevaarlijke werkzaamheden.

• Doorvoeren door brandscheidingen moeten altijd 
worden gemeld bij de frontoffice (formulier).

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in een ziekenhuisorganisatie is het belangrijk dat er duidelijke afspraken 

worden gemaakt tussen leverancier en ziekenhuis. Daarom hebben wij voor u de afspraken die gelden voor onze 

leveranciers kort samengevat in deze folder.

Voordat u begint
• U moet zich melden bij de Frontoffice in het 

souterrain voor registratie, eventueel benodigde 
voorzieningen. 

• De Frontoffice medewerker verwijst u door naar uw 
contactpersoon van Vastgoed of Zorgtechnologie.

• Personenauto’s worden geparkeerd aan de voorkant 
van het ziekenhuis. 

• Bij bouwprojecten moet u een goedgekeurd  
V&G-plan overleggen.

Algemene afspraken
• Koffie drinken/schaften uitsluitend in de 

personeelsrestaurants van de ZGT.
• In het ziekenhuis geldt een rookverbod.
• Muziek is verboden in het gehele gebouw.
• Materiaalopslag is niet toegestaan. Aan het eind van de 

werkzaamheden worden restantmaterialen afgevoerd.
• Afvalmateriaal dient aan het eind van de dag 

gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde 
afvalcontainers.

• U moet het gebouw via de openbare  
ingangen betreden.

Revisie
Bouwkundige, elektrotechnische en installatietechnische 
aanpassingen dienen verwerkt te worden op 
revisietekeningen. Voor aanvang van de werkzaamheden 
dient er door leverancier en opdrachtgever afspraken  
te worden gemaakt met betrekking tot aanleveren  
van revisies.

Na beëindigen werkzaamheden
• Het servicerapport, voorzien van inventarisnummers, 

wordt afgetekend bij de (medisch) technicus.

 


