
 
Veiligheid bij Vinca 
 
Om ervoor te zorgen dat het bezoek aan de Vinca-tuin voor jou veilig verloopt, heb ik hieronder een aantal afspraken op 
een rijtje gezet. Middels dit formulier vraag ik van jou informatie, die belangrijk kan zijn in noodgevallen. Deze 
informatie wordt in een kluisje in de binnenruimte bewaard en alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is. Deze 
informatie wordt niet langer bewaard dan nodig. Wanneer er wijzigingen zijn, hoor ik het graag.   
 
Belangrijk tijdens het bezoek aan de tuin: 
1. Na afloop van het bezoek aan de tuin controleer je jezelf of je geen teken hebt opgelopen. Wanneer dat wel zo is, 

verwijder je deze op een goede manier.  Zie hiervoor www.lymevereniging.nl 

2. De rode EHBO-koffer staat rechts naast de lage metalen kast in de binnenruimte. 

Belangrijk tijdens het werk in de tuin: 
3. Er wordt bij het werken in de tuin gelet op de veiligheid van jezelf en anderen. 

4. Je krijgt van ons werkhandschoenen die je gebruikt als het nodig is. 

5. Je zorgt voor stevige schoenen/laarzen met een goed profiel. Veiligheidslaarzen mag je lenen. 

6. Tijdens het werk ben je niet onder invloed van alcohol of drugs. Het gebruik van medicijnen die de reactiesnelheid 

beïnvloeden, meld je vooraf aan mij. 

7. Ongevallen tijdens het werk op de tuin worden geregistreerd. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen. 

8. Bij warm weer zorg je voor voldoende bescherming tegen de zon. 

9. Vinca heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

Jij hebt je eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering afgesloten. 

 

Informatie betreffende jouw veiligheid 

Naam: 
 
 
Met wie kan ik contact opnemen in een noodgeval (naam en mobiel telefoonnummer)? 
 
 
Heb jij allergieën? Zo ja, welke? 
 
 
Gebruik je medicijnen waarvan het belangrijk is dat een arts dat weet bij een medisch noodgeval? Zo ja, welke? 
 
 
 
Zijn er andere zaken omtrent jouw gezondheid waar in geval van nood rekening mee moet worden gehouden? Zo ja, 
welke? 
 
 
 
Handtekening ter akkoord voor de in dit document gemaakte afspraken en het bewaren van de informatie betreffende 
jouw veiligheid: 
 
 
 
Getekend dd                                           te  

 

http://www.lymevereniging.nl/

