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Van harte welkom bij BAM Energie & Water. We zijn blij dat wij vanaf nu samen 

gaan werken aan mooie opdrachten. Hierbij hoort ook een nieuw proces om dit te 

ondersteunen. Deze zullen we samen moeten inrichten en zal voor uw organisatie 

nieuw zijn. Om u te ondersteunen bij dit proces treft u in dit boekje informatie aan 

over wat wij belangrijk vinden ten aanzien van de wijze van samenwerken en hoe u 

eenvoudig uw weg kunt vinden binnen onze organisatie. 

Zo leggen wij u graag uit dat veiligheid bij BAM hoog in het vaandel staat. Onze 

belangrijkste boodschap met betrekking tot veiligheid is: Jouw veiligheid is mijn 

veiligheid! Wij zorgen voor elkaar binnen de gehele keten: van opdrachtgever tot de 

uitvoering buiten. Iedereen die binnen onze opdracht een rol heeft, is belangrijk en 

willen wij onderdeel maken van onze veiligheidsaanpak.

Helaas is het onmogelijk om alle informatie, die u als nieuwe leverancier zou willen 

weten op te nemen in dit boekje. U kunt altijd terecht bij onze Inkoopafdeling of 

contactpersonen in de uitvoering. Zij helpen u graag verder om u zo snel mogelijk een 

goede start te geven, zodat het werk en de administratieve afhandeling soepel kan 

verlopen.

Bedankt dat u voor ons, BAM Energie & Water, als nieuwe partner hebt gekozen Wij 

hopen dat onze samenwerking voorspoedig van start gaat en voor lange duur mag 

gelden. Veel succes met alle aankomende werkzaamheden en werk te allen tijde veilig.
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Centraal hierbij staan zeven uitgangspunten die laten zien waarvoor wij staan.Koninklijke BAM Groep wil op internationaal vlak uitblinken in veilig werken en 

behoort tot de top 3 van meest veilige Europese bouwondernemingen. Daarom 

zorgen wij samen voor elkaar en werken we toe naar een ‘open veiligheidscultuur’, 

waarbinnen we elkaar actief aanspreken op (on)veilig gedrag. Samen proberen we 

een omgeving te creëren waarbinnen iedereen zich verantwoordelijk voelt voor 

zijn of haar eigen veiligheid en die van zijn of haar collega’s. Bij BAM hebben we dit 

ondergebracht in onze Veiligheidsbeweging:

Veiligheid
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Jouw veiligheid is mijn veiligheid

UITGANGSPUNTEN VOOR HOUDING EN GEDRAG

• Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen.

• Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen.

• Ik spreek anderen aan én onderneem actie als ik een situatie onveilig vind.

• Ik laat mij aanspreken op mijn houding en gedrag.

• Ik durf hulp te vragen bij twijfel.

• Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren.

• Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt.



De Veiligheidsladder kent 5 niveaus van veiligheidsbewustzijn. Op de onderste trede 

houdt een bedrijf zich alleen aan de wettelijke eisen. Op de hoogste trede is veiligheid 

en veilig gedrag volledig geïntegreerd in alle werkzaamheden.

Afbeelding: Veiligheidsladder in beeld.

Specifieke richtlijnen en gedragsregels 
Van alle medewerkers van BAM Energie & Water en van alle medewerkers van 

leveranciers, inhuurbedrijven en zzp’ers wordt verwacht dat zij zich houden aan de 

voor het project geldende voorschriften en gedragsregels van BAM. 

Wat betekent dit voor uw bedrijf en voor jou als persoon?
Wijs iedereen op de werkplek op onveilig gedrag en accepteer dat zij ook u daarop 

kunnen aanspreken. Bespreek gezamenlijk verbeterpunten en meld deze ook aan uw 

contactpersoon van BAM. Neem de juiste maatregelen als er met gevaarlijke stoffen 

wordt gewerkt. Kortom, wees alert en kom in actie als situaties onveilig zijn. Dit geldt 

voor alle werkzaamheden binnen BAM Energie & Water. Een veilige werkomgeving 

begint bij uzelf. Een leverancier van BAM kiest altijd voor veiligheid!

Om ongevallen voor te zijn, is het belangrijk dat (bijna-)

ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld worden. Het 

melden van spoedeisende of ernstige gevallen is verplicht 

voor BAM-medewerkers en personen die in opdracht van 

BAM Energie & Water werken. Spoedeisende of ernstige 

gevallen dienen direct te worden gemeld aan BAMnood 

(0800 - 22 66 66 3) of via de BAM Infra Safety App. Neem in 

geval van twijfel geen risico en bel. Beter een keer te vaak, 

dan een keer te weinig. TIP: sla het BAMnood-nummer op 

en/of installeer de App op uw mobiele telefoon. Even iets 

melden, gaat super snel. 

Waar zijn wij als BAM Energie & Water mee bezig op  
het gebied van veiligheid?
Binnen BAM Energie & Water vindt de ontwikkeling van de veiligheidscultuur & 

-bewustzijn plaats aan de hand van de Veiligheidsladder. Door aandacht te besteden 

aan veiligheid in alle fasen van het proces en door de hele organisatie heen, willen 

wij veiligheid voor ons allemaal naar een hoger niveau tillen. De nadruk ligt hierbij op 

houding en gedrag, waarbij iedereen zich zoveel mogelijk bewust moet zijn van haar 

eigen rol en verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid.
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Landelijk aanspreekpunt
Henk Springveld

henk.springveld@bam.com

M 06 53 554 313

Regio Zuidwest
Luc de Leijster

luc.de.leijster@bam.com 

M 06 11 284 512

Regio Noordwest
Marcel de Boorder 

marcel.de.boorder@bam.com

M 06 31 129 506

Regio Zuid
Suzanne Veelenturf

janwillem.van.druenen@bam.com  

M 06 22 791 918

Regio Zuidoost
Jan Willem van Druenen

janwillem.van.druenen@bam.com  

M 06 22 791 918

Regio Noordoost
Tim Steffens

tim.steffens@bam.com 

M 06 29 738 658

Wat kunt u van onze KAM-afdeling verwachten?
•  Wij maken geen onderscheid tussen eigen personeel of personeel van derden. 

Iedereen wordt op dezelfde manier geholpen en behandeld en hanteert  

dezelfde regels. 

•  Binnen BAM worden diverse veiligheidsinitiatieven genomen, zoals de  

BAM Safety Day, kwartaalthema’s, toolboxen etc. Wij zorgen dat u als leverancier 

hierbij betrokken wordt.  

• In samenwerking met Inkoop doen wij (veiligheids-)audits op projecten.

•  KAM voert bij vaste leveranciers frequent (veiligheids-)audits uit binnen uw 

organisatie in samenwerking met de Inkoopafdeling.

•  Jaarlijks organiseert BAM Energie & Water samen met de afdelingen KAM en Inkoop 

een leveranciersdag. Op de leveranciersdag worden de laatste ontwikkelingen 

gepresenteerd en kunnen we met elkaar van gedachten wisselen. Uw enthousiaste 

aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld.  

•  Voor alle vragen over kwaliteit, veiligheid (inclusief de Veiligheidsladder) en/of 

milieu kunt u met één van de medewerkers van de KAM-afdeling van BAM Energie 

& Water contact opnemen.

KAM-afdeling  
BAM Energie & Water
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Wie is Koninklijke BAM Groep nv?

Wij zijn de ondernemende bouwer, wereldwijd, met aandacht voor digitalisering 

en innovatieve en duurzame bouwoplossingen. Van tunnels en ziekenhuizen in 

Nederland tot havens en musea in het verre buitenland. BAM staat aan de basis van 

vele toonaangevende projecten. BAM is actief in de Bouw en Vastgoed en Infra, 

alsmede op het gebied van publiek-private samenwerking. Je komt BAM tegen in elke 

fase van het bouwproces: van projectontwikkeling en ontwerp tot bouw, exploitatie 

en onderhoud.

BAM is een van de grootste bouwondernemingen van Europa. In Nederland, België, 

het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland nemen we leidende marktposities 

in. Met zo’n 18.000 medewerkers (wereldwijd) brengt BAM jaarlijks duizenden 

projecten tot stand, waarbij veiligheid, samenwerking, duurzaamheid en innovatie en 

digitalisering voorop staan. 

Ons credo als BAM is: Building a sustainable tomorrow.

Historie
De geschiedenis van Koninklijke BAM Groep nv gaat terug tot 12 mei 1869. Op die dag 

opent Adam van der Wal een timmerwinkel in Groot-Ammers, een boerendorp in de 

Alblasserwaard (ten oosten van Rotterdam). Het timmerbedrijf is gespecialiseerd in 

het herstellen van de vele molens in de omgeving. Ook maakt Van der Wal grafkisten.

In 1927 wordt het familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap. De 

bedrijfsnaam verandert in ‘N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw- en 

Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon’ (al snel afgekort tot ‘BAM’).

De onderneming is sinds 1959 beursgenoteerd in Amsterdam. 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van BAM op 12 mei 1994 heeft  

Hare Majesteit de Koningin de onderneming het recht verleend het predicaat 

‘Koninklijke’ te voeren.

De ontwikkeling van Koninklijke BAM Groep is mede tot stand gekomen door  

diverse overnames in de sectoren waarin de onderneming actief is. 

Meer over de historie van Koninklijke BAM Groep is te lezen op: www.bam.com

Koninklijke BAM Groep nv
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voor toekomstige wind- en zonneparken in het gebied van Enexis Emmen. Bij elkaar 

hebben we het over ca. 120 km aan 10kV en 20kV kabelverbindingen. 

Dat soort projecten. Daar krijgen we bij BAM Energie & Water energie van.

Thema’s
In de markt zien wij een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen waarop wij 

gericht inspelen. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook om toe te werken naar 

een duurzame toekomst. Wij willen ervoor zorgdragen dat onze volgende generaties 

in een gezonde maatschappij leven. De thema’s die daaraan worden gekoppeld, zijn 

‘Energietransitie’, ‘Verstedelijking en Mobiliteit’. 

Energietransitie
We moeten toewerken naar een schoner en duurzamer klimaat. Een belangrijk 

onderdeel van de oplossing betreft de energietransitie, waarbij we overgaan van 

fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie en 

waterstof.

De energietransitie is inmiddels al een aantal jaren aan de gang en de ontwikkelingen 

volgen elkaar in rap tempo op. Er is een enorme opkomst in lokale energiesystemen, 

zoals bijvoorbeeld lokale netten gevoed door zonnepanelen en lokale warmtenetten. 

Daarnaast zien we ook dat fossiele brandstoffen worden vervangen door met name 

elektriciteit. De komende jaren wordt dan ook een grote toename in elektrische 

auto’s verwacht. Heeft u al een elektrische auto? Meer recycling, vermindering van 

materiaalgebruik en toenemende investeringen zorgen ervoor dat wij bij BAM Energie 

& Water midden in de keten zitten van deze energietransitie.

Verstedelijking en mobiliteit
Er trekken veel mensen naar de steden. We willen daar gezonder en veiliger blijven 

leven. Bij BAM Energie & Water spelen wij daarop in met innovaties, zoals gasloze 

wijken, slimme energienetten en andere slimme oplossingen.

Wat doen wij bij BAM Energie & Water? 
Bij BAM Energie & Water leiden we warmte, gas, elektriciteit en water letterlijk 

in goede banen. Van bron tot eindgebruiker en van innovatie tot onderhoud. We 

begrijpen de vaak complexe vraagstukken waarmee onze opdrachtgevers te maken 

hebben en spelen daarop in door slimme oplossingen te bieden. Hierbij maken we 

gebruik van onze vakkennis, efficiënte processen en duurzame systemen.

Met onze kennis van processen en systemen realiseren we de infrastructuur die 

nodig is voor duurzame opslag en transport van energie en water. Dit maakt ons al 

sinds jaar en dag tot een toonaangevende partner voor landelijke netbeheerders 

en waterbedrijven, regionale (industrie)bedrijven, projectontwikkelaars en 

terreinbeheerders. Met diverse partners hebben wij grote raamcontracten, zoals 

CINH, GROND’G en Synfra.

Afbeelding: project Randstad 380kV Noordring Beverwijk – Bleiswijk.

In het kader van de energietransitie is BAM Energie & Water verantwoordelijk 

voor ‘Randstad 380kV Noordring Beverwijk – Bleiswijk’. Het project is een 

uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk van TenneT, dat nodig is om 

de leveringsbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen en om aan de toekomstige 

energievraag in Nederland te kunnen blijven voldoen. Een ander toonaangevend 

project betreft het voorbereiden en uitvoeren van de nieuwe netwerkverbindingen 

BAM Energie & Water 
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OrganisatiestructuurProducten en diensten
Welke producten en diensten leveren wij?

• Ondergrondse infrastructuur (gas, water, warmte en elektriciteit).

• Windmolenparken op land.

• Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.

• Slimme energienetten, energie neutrale wegen en slimme verkeerstechnieken.

• Het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur.

• Beheren van ondergrondse infrastructuur

• (Aard)gasloos bouwen.

• Waterstof oplossingen.

• Warmtenetten.

• Decentrale opwek- en energieopslag.

• Grote projecten in combinatie met andere (BAM)bedrijven.

• Innovatieve oplossingen gericht op energietransitie

• Geodata.

Afbeelding: Renoveren en relinen DN100 drinkwaterleiding in natuurgebied Reeuwijkerhout
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Bedrijfsleiders

Erwin de Lange (regio Zuidwest)

erwin.de.lange@bam.com 

M 06 33 31 81 97

Bas Prins (regio Noordwest)

bas.prins@bam.com

M 06 20 597 840

Rene Douma (regio Noordoost)

rene.douma@bam.com

M 06 53 272 471

Tei Ickenroth (regio Zuid)

tei.ickenroth@bam.com

M 06 31 631 798

Pieter Aerts (regio Zuidoost)

pieter.aerts@bam.com

M 06 53 827 123

Freddie Werink (project Slimme Meters)

freddie.werink@bam.com

M 06 15 879 585

Gerard Koopman (Projecten)

gerard.koopman@bam.com

M 06 25 763 580

Bedrijfsprofiel
Ons bedrijf is onderverdeeld in vijf regio’s, die allen een deel van het werkgebied van 

BAM Energie & Water voor hun rekening nemen. Daarnaast hebben we een landelijk 

project ‘Slimme meters’, een afdeling Projecten en een afdeling Engineering.

Op het kaartje hieronder zie je dat BAM Energie & Water verschillende vestigingen 

heeft door het gehele land. Hierdoor zit er vaak een vestiging dichtbij de klant, 

waardoor we hen optimaal kunnen bedienen.
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Nieuwleusen

‘s-Hertogenbosch

Ulestraten

Venlo

Zwammerdam
Rijsenhout

Amsterdam
Schiphol

Beilen

Delft



Inkoopteam
Graag stellen wij onze collega’s van inkoop aan u voor:

Leveranciersmiddag
BAM Energie & Water organiseert jaarlijks gezamenlijk met haar partners een 

leveranciersmiddag. Juist het gezamenlijk opzetten van deze dag met onze partners 

is belangrijk voor BAM, zodat wij echt als gezamenlijke keten deze dag invullen met 

waardevolle thema’s. 

Afbeeldingen: leveranciersmiddag BAM Energie & Water.

Naam E-mail Telefoon Regio

Roland Markus roland.markus@bam.com 06 22 809 521
Zuidwest, Projecten en 

teamleider Inkoop

Jan van Overbeek jan.van.overbeek@bam.com 06 11 968 231 Zuid en Zuidoost

Marjolein Bakker marjolein.bakker@bam.com 06 11 054 627 Noordwest

Johan Mulder johan.mulder@bam.com 06 31 129 561 Noordoost en Projecten

Start van het contract 
Wij vinden het heel fijn dat we samen met u mooie succesvolle projecten gaan 

uitvoeren! BAM is continu aan het onderzoeken hoe wij de samenwerking met onze 

relaties zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Wij vragen u als nieuwe relatie om 

ons basisinformatie, zoals certificaten en dergelijke aan te leveren. 

Om dit proces goed te laten verlopen, zijn wij een samenwerking met for Suppliers 

aangegaan. for Suppliers is gespecialiseerd in het uitvragen, valideren en beschikbaar 

stellen van gegevens voor opdrachtgevers. Dit betekent dat u de door ons benodigde 

basisinformatie maar op één plek hoeft aan te leveren en up-to-date te houden. 

Handig, en wij beschikken zo altijd over de meest recente informatie van uw 

organisatie.

Concreet betekent dit dat for Suppliers bij u een aantal voor ons relevante gegevens 

en documenten gaat opvragen.

De voordelen voor u zijn:

•  U krijgt uw eigen beveiligde account bij for Suppliers. Hier kunt u eenvoudig uw 

gegevens uploaden en later ook aanvullen of wijzigen.

•  U hoeft nog maar 1 keer uw gegevens, documenten en certificaten te verstrekken. 

BAM is de eerste klant, maar alle opdrachtgevers die zich willen aansluiten bij for 

Suppliers krijgen na uw akkoord toegang tot uw gegevens.

•  U kunt er als ketenpartner ook voor kiezen om de informatie beschikbaar te stellen 

aan uw klanten. Meer informatie kunt u vinden op www.forsuppliers.com. 

•  Om uw informatie up-to-date te houden, krijgt u ruim voor het verlopen van uw 

certificaten een melding, zo vergeet u nooit meer om een certificaat te verlengen.

•  BAM zal uw gegevens bij for Suppliers opvragen en deze voor projecten gebruiken 

in plaats van per project direct bij u alles op vragen.

Voor meer informatie over for Suppliers en vragen over het platform kunt u kijken op 

www.forsuppliers.com of bellen naar (085) 105 05 88.

Inkoop
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Aanvragen van offertes 
12Build is een platform wat binnen BAM wordt gebruikt om offertes uit te vragen. 

Het voordeel van dit platform is dat we op een heel eenvoudige wijze offertes 

kunnen aanvragen en bestanden met elkaar kunnen delen. Voor u als leverancier / 

onderaannemer krijgt u op eenduidige wijze aanvragen van ons binnen en is het heel 

eenvoudig om via het platform offertes in te dienen en te communiceren zonder dat u 

hiervoor hoeft te betalen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.12build.com. 

Contracting
Om goed samen te werken, is het belangrijk om te weten wat we van elkaar 

verwachten en wat ieders rol is in de uitvoering. Om afspraken helder op papier te 

krijgen en te borgen, maakt BAM gebruik van verschillende soorten contracten. 

Als u een overeenkomst met BAM heeft, dan bent u opgenomen in ons relatiebestand. 

Dit betekent dat u zichtbaar bent in onze organisatie. Als u een mantelovereenkomst 

of raamcontract heeft, dan mogen andere BAM-bedrijven ook gebruik maken van uw 

diensten. Voor u biedt dit een enorm potentieel om uw kwaliteiten verder in te zetten 

binnen BAM. 

De verschillende contractvormen lichten we hieronder graag toe: 

Mantelovereenkomst

In een mantelovereenkomst worden algemene afspraken gemaakt. Het kader 

waarbinnen u kunt leveren, stemmen we gezamenlijk af. Hieronder vallen onder 

andere: Veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden, Algemene Inkoopvoorwaarden 

(AIV) en duurzaamheidsafspraken. U kunt dit zien als een basiscontract. Van deze 

mantelovereenkomst kunnen alle inkopers binnen BAM gebruik maken. Uw bedrijf 

komt hierdoor BAM-breed op de kaart te staan. 

Tijdens deze middag wordt door zowel ons als een aantal leveranciers invulling 

aan het programma gegeven, waarbij wordt gekozen voor actuele onderwerpen. 

Door gezamenlijk ideeën te delen en initiatieven te nemen waarin we elkaar verder 

kunnen versterken, ervaren zowel BAM als haar partners deze jaarlijkse dag als zeer 

waardevol. U bent weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en er is uiteraard 

een mogelijkheid tot het uitbreiden/versterken van uw netwerk. 

Onderwerpen die de afgelopen jaren centraal stonden, zijn: veiligheid, duurzaamheid, 

talentontwikkeling en -aantrekking binnen de branche, innovaties, mogelijkheden 

om het resultaat van de samenwerking te versterken en toekomstige ontwikkelingen 

BAM branche-breed. 

Wilt u gezamenlijk met BAM en de andere partners meedenken over de volgende 

middag? Dan vernemen wij dit graag! U kunt hierover contact opnemen met de 

inkoper binnen uw regio. 

(Veiligheids-)audits
Zoals u elders in dit boekje kunt lezen, is veiligheid het allerbelangrijkste thema voor 

BAM. In verband hiermee en mede in verband met de Governance Code Veiligheid 

in de Bouw (https://gc-veiligheid.nl/) is het essentieel om te weten of u zich dient 

te certificeren op de Veiligheidsladder. Hierover vindt u op de volgende site alle 

informatie: https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met uw regio-inkoper.

BAM voert bij vaste leveranciers frequent veiligheidsaudits uit, die u helpen inzage te 

geven in uw positie op de Veiligheidsladder. Het voordeel hiervan is dat uw kansen op 

het verkrijgen van nieuwe werken binnen de branche toenemen. 

Samenwerking
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Afroepbon
Er kunnen inkooporders aangemaakt worden die vervolgens in delen geleverd 

moeten worden. Telkens wanneer een deel van de order uitgeleverd moet worden, 

zal een afroep plaatsvinden. Dit kan zoals gebruikelijk telefonisch of per mail 

plaatsvinden door de besteller. Vanuit het systeem kan echter ook een afroepbon 

aangemaakt worden die vervolgens in pdf-format wordt verstuurd.

Zowel de inkooporder als de afroepbon hebben als functie een levering te starten, 

maar worden verder niet gebruikt voor facturatie doeleinden!

Ontvangstbon/ dienstenorder
Na levering van de goederen of diensten stelt een BAM-medewerker een 

ontvangstbon of een dienstenorder op waaruit blijkt dat de goederen/diensten 

daadwerkelijk zijn geleverd. 

Als u werkzaamheden heeft uitgevoerd waarvan achteraf de productie (in uren) 

vastgesteld kan worden, ontvangt u een dienstenorder. Beide documenten ontvangt 

u in pdf-formaat. De ontvangstbon en dienstenorder zijn beide herkenbaar aan het 

50xxxxx nummer.

De ontvangstbon/dienstenorder bevat onder andere de volgende informatie:

• Het bedrijfsonderdeel van BAM dat de goederen heeft ontvangen.

• Het ontvangstnummer (nummer 50xxxx).

• Het factuuradres.

• Hoeveelheden, prijzen en de totaalprijs.

• Alle nadere gegevens omtrent de te ontvangen goederen/diensten.

Op basis van de ontvangstbon/dienstenorder kunt u uw factuur opstellen en digitaal 

versturen naar het vermelde factuuradres (pdffactuurxxxx@bam.com). 

Raamovereenkomst

Dit is de mantelovereenkomst inclusief tariefafspraken. 

Projectovereenkomst

Een project specifieke overeenkomst, waarbij aanvullende afspraken per project 

worden vastgelegd. Indien u een mantel- of raamovereenkomst heeft met BAM 

kan deze projectovereenkomst als Addendum aan deze overeenkomst worden 

toegevoegd. Een andere mogelijkheid is dat we deze overeenkomst als zelfstandig 

document voor uw werkzaamheden op een project overeenkomen. 

Alle financiële verplichtingen uit de bovenstaande overeenkomst worden verwerkt 

in het bestelsysteem van BAM Infra. Hoe dit in zijn werk gaat, staat beschreven in 

‘Bestelproces’.

Bestelproces
Het bestelsysteem van BAM genereert inkooporders, afroepbonnen en 

ontvangstbonnen. Onze collega’s hanteren deze volgorde bij de bestellingen en 

betalingen van uw goederen / diensten. Elk document heeft haar eigen functie. 

   Onderstaand treft u een korte uitleg aan van de verschillende 

documenten.  

Inkooporder
De inkooporder is de bestelling van de gevraagde producten en diensten. Bij een 

bestelling ontvangt u een inkooporder in pdf-formaat. De inkooporder bevat alle voor 

u relevante informatie om de bestelling in behandeling te nemen, zoals onder andere: 

• Het bedrijfsonderdeel van BAM Infra die de bestelling plaatst.

• Het inkoopnummer (45xxxx).

• Het afleveradres en alle nadere gegevens omtrent de bestelling. 
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Factuuradressen
BAM Energie & Water bv (9310)

Postbus 800

2800 AV Gouda

pdffactuur9310@bam.com

BAM Energie & Water Noord-Oost bv ((9315) 

Postbus 800

2800 AV Gouda

pdffactuur9315@bam.com

BAM Energie & Water West bv (9320)

Postbus 800

2800 AV Gouda

pdffactuur9320@bam.com

BAM Energie & Water Zuid bv (9325) 

Postbus 800

2800 AV Gouda

pdffactuur9325@bam.com

Voor de meest actuele factuuradressen verwijzen wij u naar  

https://www.bam.com/nl/digifact. Tevens kunt u op dit portaal ook de status van  

uw factuur terugvinden.

Rapportages / leveranciersprestatiemeting (LPM) 
Als BAM willen we graag continue verbeteren in onze eigen processen maar 

ook de processen die we met u als expert uitvoeren. Om dit te meten, wordt de 

organisatie regelmatig gevraagd om beoordelingen in te vullen, de zogenaamde 

Leverancierprestatiemeting (LPM).

Voor een juiste verwerking van de factuur is het essentieel dat u het ‘50-nummer’ 

vermeldt op de factuur en dat de op de factuur vermelde bedragen en hoeveelheden 

overeenkomt met de gegevens van de ontvangstbon/dienstenorder. 

Zonder vermelding van het ‘50-nummer’ kunnen wij uw facturen niet in behandeling 

nemen. Ook vragen wij u geen verzamelfactuur op te stellen waarop meerdere 

‘50-nummers’ voor verschillende projecten staan vermeld. Een verzamelfactuur 

kunnen wij niet in behandeling nemen!

Als u na de levering geen ontvangstbon heeft ontvangen, neem dan contact op met 

de BAM-medewerker die u de inkooporder heeft gestuurd. De BAM-medewerker kan 

dan per direct een ontvangstbon verzorgen. 

Betalingen
Nadat u de factuur, met het ontvangstnummer, digitaal naar het factuuradres van 

BAM Infra heeft verstuurd, neemt het Financial Shared Service Center (FSSC) uw 

factuur zonder vertraging in behandeling en vindt de betaling plaats conform de 

overeengekomen betalingstermijn.

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met het FSSC via 

telefoonnummer  088 55 00 750 of per e-mail crediteuren-infra@bam.com 

Voor algemene informatie over facturatie of het raadplegen van de status van uw 

factuur bezoekt u onze website: https://www.bam.com/nl/digifact 
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Daarnaast is een ‘slimme’ bouwhelm ontwikkeld, 

waarbij het begeleiden van monteurs eenvoudig 

wordt. Ervaren monteurs kunnen leerling monteurs 

op afstand begeleiden, doordat de leerling een 

bril met een camera draagt. Dit zorgt ervoor dat 

er minder ervaren monteurs benodigd zijn om 

leerling monteurs te begeleiden. Tevens kan deze 

begeleiding vanuit huis of kantoor plaatsvinden. 

Ook verhoogt de bril de veiligheid, omdat monteurs 

de handen vrij hebben tijdens werkzaamheden.

In een volgende fase kan de innovatie uitgebreid 

worden met het generiek ondersteunen van monteurs gedurende werkzaamheden, 

zoals het tonen van een tekening of gegevens van een elektrastation. Met deze 

‘slimme’ bouwhelm willen we voorbereid zijn op de ‘monteur 2.0 ’.

Kennisdeling / advies
BAM is actief op heel veel verschillende disciplines binnen infra maar ook op het 

gebied van woning- en utiliteitsbouw. Hierdoor hebben we een schat aan kennis 

beschikbaar binnen de onderneming. Zo kunt u denken aan:

• Digitaal bouwen en onderhouden.

• Marktontwikkelingen en -trends.

• Inzetten en uitwerken van innovaties.

• Doorlopen van een innovatieproces.

•  Wijzigingen op wet- en regelgeving die van invloed zijn op werkzaamheden  

die u voor ons doet.

• Adviseren bij de aanschaf van (nieuw) materieel.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Inkoop of de  

bedrijfsleider in uw regio.

Deze beoordelingen richten zicht op een vijftal categorieën met ieder een 

subcategorie:

• Kwaliteit.

• Veiligheid.

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

• Commercieel.

• Feedback.

De uitkomsten van de beoordelingen worden met u tijdens een leveranciersgesprek 

gedeeld. Op basis van de resultaten kunnen er afspraken gemaakt worden om verder 

te verbeteren tot een excellent proces.

Innovatie
Samen bouwen, is samen innoveren. Naast veiligheid staan vernieuwing en innovatie 

centraal binnen BAM. Dit doen wij graag samen met onze partners. Mocht u daarover 

ideeën hebben, dan zijn wij daar erg benieuwd naar. U kunt daarvoor altijd in gesprek 

gaan met onze collega’s van Inkoop of met de bedrijfsleider.

Zo is er samen met een partner de kabelflapkoker 

ontwikkeld ter bescherming van (MS-)kabels. 

Hierbij worden MS-kabels tijdens werkzaamheden 

beschermd door er een koker overheen te 

plaatsen, welke aangevuld wordt met zand. 

Hierdoor hoeven de kabels niet uitgeschakeld te 

worden tijdens werkzaamheden. Dit zorgt ervoor 

dat WV’ers minder hoeven te schakelen, er minder 

schakelingen in het net plaatsvinden (minder 

overlast voor de omgeving), er veiliger gewerkt 

kan worden en er minder graafschades rondom 

MS-kabels.Afbeelding: kabelflapkoker.

Afbeelding: ‘slimme’ bouwhelm.
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•  Van alle medewerkers en van anderen die voor BAM werken, verlangen wij dat 

zij deze Gedragscode kennen en toepassen. Zij kunnen allen ter verantwoording 

worden geroepen bij handelen in strijd met de Gedragscode en zijn zich hiervan 

bewust.

Melding

Heeft u zorgen over mogelijke schendingen van de BAM Gedragscode? Bedenk eerst 

of u de betrokkene direct feedback kunt geven. Bij kleine problemen is dit bijna altijd 

de beste aanpak. Als u denkt dat de situatie niet kan worden opgelost door met de 

betreffende persoon te praten, raadpleeg dan de Gedragscode van BAM op 

www.bam.com 

GPI
De Generieke poortinstructie geldt voor alle medewerkers: hoofdaannemers, 

onderaannemers, toeleveranciers, ingehuurde krachten, opdrachtgevers, 

vertegenwoordigers en ingenieursbureaus. Zorg ervoor dat alle medewerkers 

binnen uw organisatie in het bezit zijn van een geldig GPI-certificaat. Zie https://gpi.

explainsafe.nl/home voor meer informatie.

Materieel en gereedschappen
Materieel en gereedschappen moeten te allen tijde zijn gekeurd en in goede en veilige 

staat zijn. Check voordat u aan een werk begint dat dit in orde is.

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 
Voer regelmatig een LMRA uit aan de hand van de volgende 4 stappen. 

Stap 1. Wat ga ik doen?

Stap 2: Wat kan er fout gaan?

Stap 3: Hoe kan ik dat voorkomen?

Stap 4: Werk goed, werk veilig.

BAM-Apps
De BAM Infra Safety App is ‘gratis’ beschikbaar voor alle typen smartphones en tablets 

(iOS, Android en Windows). Gebruik hierbij de zoekterm BAM Infra Safety.

Bedrijfskleding en PBM’s
Indien zo afgesproken, kan BAM-bedrijfskleding via de BAM-leidinggevende worden 

besteld. 

(Bijna-)ongevallen
Om ongevallen voor te zijn, is het belangrijk dat (bijna-) ongevallen en gevaarlijke 

situaties gemeld worden. Het melden van spoedeisende of ernstige gevallen is 

verplicht voor BAM-medewerkers en personen die in opdracht van BAM Energie & 

Water werken. Spoedeisende of ernstige gevallen dienen direct te worden gemeld aan 

BAMnood (0800 - 22 66 66 3). Neem in geval van twijfel geen risico en bel. Beter een 

keer te vaak, dan een keer te weinig. TIP: sla het BAMnood nummer op in uw mobiele 

telefoon.

BHV / EHBO
Zorg ervoor dat voor u duidelijk is hoe de BHV en EHBO op het project georganiseerd 

is. Bij een groter project staat dit ook in de project-/werkmap die in de keet of bij de 

BAM-uitvoerder aanwezig is.

Gedragscode Integriteit
BAM beschouwt integriteit als essentieel voor de bedrijfsvoering. Dit betekent onder 

meer, dat we bij BAM:

•  Professioneel en zorgvuldig handelen met inachtneming van de Gedragscode en 

van de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Verder verzekeren wij ons 

ervan dat onze zakenrelaties integer handelen en de algemeen aanvaarde sociale 

en ethische normen in acht nemen. 

Vind uw weg binnen BAM
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BAM Energie & Water bv
Den Hulst 102, 7711 GS Nieuwleusen
Postbus 34, 7710 AA Nieuwleusen
T 088 712 37 51
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water bv 
vestiging Schiphol
Stationsplein ZW 983, 1117 CE Schiphol
T 020 648 08 75
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water West bv
vestiging Zwammerdam
Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam
Postbus 44, 2410 AA Bodegraven
T 0172 70 52 22
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water West bv
vestiging Amsterdam
Joan Muyskenweg 32a, 1114 AN Amsterdam
Postbus 10, 1110 AA Diemen
T 0172 705 222
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water West bv
vestiging Delft
Rotterdamseweg 410c, 2629 HH Delft
T 0172 70 52 22
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water West bv 
vestiging Rijsenhout
Bennebroekerweg 265, 1435 CJ Rijsenhout
T 0172 70 52 22
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water Noord-Oost bv
vestiging Nieuwleusen
Den Hulst 114, 7711 GS Nieuwleusen
T 088 712 37 51
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water Noord-Oost bv 
vestiging Beilen
Hanekampen 44 , 9411 XM Beilen
T 088 712 37 51
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water Zuid bv
vestiging Den Bosch
De Steenbok 15, 5215 MG ‘s-Hertogenbosch
Postbus 436, 5201 AK ‘s-Hertogenbosch
T 073 692 88 00
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water Zuid bv
vestiging Ulestraten
Bamfordweg 5, 6235 NS  Ulestraten
T 046 457 24 50
E info.energieenwater@bam.com

BAM Energie & Water Zuid bv
vestiging Venlo
Willem Barentzweg 14, 5928 LM Venlo
T 073 692 88 00
E info.energieenwater@bam.com

Leveranciersportaal
Op www.baminfra.nl/leveranciers vindt u alle relevante formulieren, protocollen en 

regels die het bouwen voor u en voor ons zo makkelijk mogelijk maken.

Materieeladvies
Mocht u gaan investeren in materieel, wilt u graag advies ontvangen om een juiste 

keuze te maken of wilt u uw materieel in de huiskleuren van BAM hebben, dan kunt 

u contact opnemen met het materieelbedrijf van BAM Infra in Nieuwleusen via 0529 

488 600. 

Opleidingen
Leveranciers en onderaannemers kunnen momenteel geen opleidingen via  

BAM Learning volgen. In uitzonderingsgevallen regelen we dit vanuit de regio waarin 

u werkt. 

Orderbonnen
Zie facturatieproces.

Wet Ketenaansprakelijkheid  (WKA) Wat is de wet en op wie is deze 
van toepassing
Conform de eisen zoals vermeld op www.bam.com/wka dienen de volgende 

documenten gemaild te worden naar wka@bam.com:

• Verklaring Belastingdienst betreffende betalingsgedrag en premies.

• Kopie uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

• Kopie van de G-rekeningovereenkomst.

Mocht u tips en/of suggesties hebben met betrekking tot de inhoud van ons boekje, 

laat het weten! Dit kan via:

Whatsapp: 06 15 879 446 of of  per e-mail:  angela.vander.ark@bam.com

Adressen van alle BAM 
Energie & Water locaties
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Wij kijken ernaar uit om samen met elkaar de mooiste en veiligste projecten 

te realiseren! Iedere dag zorgen wij voor een betekenisvolle bijdrage voor 

de maatschappij, op een veilige en duurzame manier. Samen maken wij de 

leefomgeving van mensen iedere dag weer een stukje beter. Met uw expertise 

weten we zeker dat dit een groot succes gaat worden.

Building a sustainable tomorrow

Afsluiting

Afbeelding:  

Op Schiphol worden elektrische voertuigen ingezet om duurzaam alle materialen op de werklocatie te krijgen. 

De elektrische bus heeft zonnepanelen, zodat hij tijdens het rijden of stilstaan bijgeladen wordt. 30% van de BAM-

bedrijfswagens op Schiphol zijn op dit moment duurzaam. Alle overige voertuigen tanken duurzame brandstof GTL.

Afbeelding:  

Op Schiphol worden elektrische voertuigen ingezet om duurzaam alle materialen op de werklocatie te krijgen. 

De elektrische bus heeft zonnepanelen, zodat hij tijdens het rijden of stilstaan bijgeladen wordt. 30% van de BAM-

bedrijfswagens op Schiphol zijn op dit moment duurzaam. Alle overige voertuigen tanken duurzame brandstof GTL.
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BAM Energie & Water 

Den Hulst 102, 7711 GS Nieuwleusen
Postbus 34, 7710 AA Nieuwleusen
T 088 712 37 51
E Info.energieenwater@bam.com


