Checklist voor veilig spuitwerk

Kantoorversie



Zorg dat de opdracht duidelijk is en neem bij twijfel contact op
met de adviseur/leverancier van de spuitmiddelen.



Vraag bij het aannemen van de opdracht naar de gewassen op de
omliggende percelen en houdt rekening met nabijgelegen zorgcentra,
scholen, natuurgebieden en bijenvolken.



Accepteer geen opdracht voor het toepassen van middelen op een gewas
dat wettelijk niet is toegestaan, ook al levert uw opdrachtgever zelf de
middelen.




Leg bijzondere of afwijkende afspraken altijd schriftelijk vast.




Zorg voor een goede overdracht aan en instructie van de spuiter.



Stuur nieuwe klanten altijd de nieuwste versie van de CUMELA-voorwaarden
en vermeld deze voorwaarden ook op (de achterzijde van) uw facturen.



Zorg ervoor dat degene die spuitwerkzaamheden uitvoert beschikt over een
geldig bewijs van vakbekwaamheid.



Laat de spuitmachine tenminste elke drie jaar keuren en zorg tussentijds
voor een optimale staat van onderhoud.



Laat u adviseren over een goede spuitverzekering en laat indien gewenst
uw verzekering beoordelen door CUMELA.

Plan spuitwerk langs watergangen extra zorgvuldig: bij windstil weer als
eerste uitvoeren en uitstellen als neerslag wordt verwacht.

Informeer uw klant zo snel mogelijk over de uitgevoerde werkzaamheden,
datum, perceel, toegepast middel, dosering en eventuele bijzonderheden.
Dit kan snel en eenvoudig via de factuur.

Door de checklist aan te houden, voorkomt u dat schade ontstaat. Bovendien verkleint u
de kans dat een ontstane schade niet gedekt blijkt te zijn op uw spuitverzekering. Tenslotte
voorkomt u er boetes en andere straffen mee.

Checklist voor veilig spuitwerk

machinistenversie



Controleer de opdracht en neem bij twijfel contact op met het kantoor of
uw opdrachtgever.



Laat u niet afleiden door anderen en gebruik uw mobiele telefoon niet
tijdens het voorbereiden van de spuitwerkzaamheden.



Volg de wettelijke bepalingen op het etiket altijd op: juiste gewas, juiste
dosering, juiste techniek en houdt de vereiste afstand tot watergangen.



Gebruik middelen nooit op een gewas of een manier die wettelijk niet is
toegestaan.



Zet de spuitmiddelen op de juiste plaats in de opslag terug. Laat middelen
altijd in de originele verpakking. Spoel lege verpakkingen direct en ruim ze
op volgens de aanwijzing op het etiket.



Kies de geschikte (weers)omstandigheden om te spuiten. Wees bewust van
de risico’s van drift bij spuiten bij windstil weer en/of hoge luchtvochtigheid.



Controleer minimaal 1 x per maand of de afzonderlijke spuitdoppen nog de
juiste afgifte hebben.



Gebruik langs watergangen de voorgeschreven driftarme doppen en houdt
daarbij rekening met de juiste druk.




Begin het ‘aanspuiten’ van een perceel niet langs een watergang.



Reinig de veldspuit nooit op een wasplaats die afwatert op het riool of op
het oppervlaktewater.



Reinig de spuitmachine altijd volledig bij omschakeling naar andere
middelen, zeker in combinatie met wisseling van gewas. Houdt rekening
met de ‘dode punten’ in het systeem. Gebruik tankreinigingsmiddelen.



Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg voor
goed onderhoud daarvan.

Verspuit zo veel mogelijk restvloeistof in de laatste werkgang op het perceel
of vang restvloeistof op voor hergebruik of verwerking in eigen beheer.

Neem in geval van twijfel of onduidelijkheid direct contact op met het kantoor en overleg.
Doe dit ook als de klant druk uitoefent. Zo voorkomt u schade, die niet gedekt kan zijn op een
verzekering, en boetes voor overtredingen.

