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Model 
VRIJWILLIGERSVERKLARING voor [HET BEDRIJF] van 
 
De heer/mevrouw:            
Straat:             
Postcode:    Woonplaats:     Telefoon:      
 
Project:              
 

1. Ik verklaar dat ik mij uit persoonlijke motieven beschikbaar stel voor vrijwilligersactivi-

teiten voor dit project en dat ik die activiteiten gewoonlijk niet voor mijn beroep 

uitoefen. 

2. Ik verklaar te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen indien ik mijn activiteiten voor 

dit project zou verrichten met behoud van een (overheids-) uitkering. Ik verklaar 

tevens het bedrijf te vrijwaren voor alle mogelijke financiële consequenties indien een 

bepaalde (wettelijke) verplichting daaromtrent zou worden overtreden. 

3. Ik verklaar niet verplicht te zijn om de aan mij toebedeelde activiteiten te verrichten, 

noch om tijdens dit project aanwezig te zijn of te blijven. Ik verklaar er tevens mee 

bekend te zijn dat het bedrijf mij te allen tijde de toegang tot project kan ontzeggen. 

4. Ik zal de gedragsregels in het belang van orde, veiligheid en gezondheid, en de 

voorschriften en aanwijzingen zoals van toepassing op dit project, in acht nemen. 

5. Ik beschik over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, ik weet ermee om te 

gaan en ik gebruik deze bij de verrichting van mijn projectactiviteiten ook daadwerke-

lijk. 

6. Ik verklaar mijn activiteiten tijdens dit project uit te zullen uitvoeren met inachtneming 

van de aanwijzingen die ik van de verantwoordelijke bedrijfsmedewerker krijg. Ik 

verklaar eveneens om niet zelfstandig te beginnen met activiteiten (waaronder inbe-

grepen metaaldetectie) zolang er geen verantwoordelijke bedrijfsmedewerker 

aanwezig is, of zolang ik daarvoor nog geen duidelijke aanwijzingen heb gekregen. 

7. Ik verklaar archeologische vondsten die ik gedurende, of na afloop van dit project zal 

aantreffen, direct te melden en af te geven aan de verantwoordelijke bedrijfs-

medewerker, met inbegrip van vondsten afkomstig van metaaldetectie en de niet-

afgevoerde en de afgevoerde stort, behalve wanneer ik daarvoor uitdrukkelijke toe-

stemming heb gekregen van de verantwoordelijke bedrijfsmedewerker. 
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8. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat als ik vondsten zou achterhouden, het bedrijf 

daarvan aangifte doet bij de politie en mij de toegang tot het onderzoeksterrein 

onmiddellijk ontzegt. 

9. Ik verklaar dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van mijn 

aanwezigheid, of van de uitvoering van mijn activiteiten tijdens dit project. Ik verklaar 

bovendien zelf verantwoordelijk te zijn voor het afsluiten van een aansprakelijkheids- 

en ongevallenverzekering en zal een kopie van de polis daarvan op eerste verzoek 

van het bedrijf tonen. 

10. Ik verklaar het bijgevoegde en ingevulde aanwezigheidsformulier te zullen onder-

tekenen ten behoeve van de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 

11. Ik verklaar geen aanspraak te zullen maken op een (onkosten-) vergoeding voor mijn 

aanwezigheid of voor de door mij verrichte activiteiten. 

12. Ik verklaar zorgvuldig te zullen omgaan met de eigendommen van het bedrijf. 

13. Ik verklaar zorgvuldig te zullen omgaan met de archeologische vondsten, deze niet te 

vervreemden, te verkopen, dan wel te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 

14. Ik verklaar alles dat mij bij het verrichten van mijn activiteiten ter kennis komt over het 

project, de organisatie of de bedrijfsvoering van het bedrijf, de door het bedrijf 

geleverde producten en diensten, en alles wat daarmee verband houdt, geheim te 

zullen houden, zowel tijdens het verrichten van mijn activiteiten, als daarbuiten, zulks 

om schatgraverij, ongewenste persaandacht of vernieling van een vindplaats te 

voorkomen. 

 

 ik heb het aanwezigheidsformulier ondertekend 

 

Naam:        datum:       

 

 

 


