Welkom bij Van Loenen!
Welcome at Van Loenen
Om uw en onze veiligheid te kunnen garanderen en milieuvervuiling te voorkomen is
uw bezoek aan ons terrein aan regels gebonden. Neem deze in acht tijdens uw bezoek.
To guarantee your safety and prevent environmental pollution we have installed
regulations for visitors of our terrain. Please follow these at all time during your visit.

Algemeen / General
•
•
•
•

Verboden voor onbevoegden: draag zichtbaar uw bezoekersbadge
Toegang op eigen risico
No admittance for unauthorized visitors: wear your visitorsbadge visibly
Enter at own risk

•
•

Bezoekers: A.u.b. aan- en afmelden bij het kantoor
Visitors: Please sign in- and out at the central reception

•

Op het terrein zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet van
toepassing, maximale toegestane snelheid van 15 km/u en ons
werkverkeer heeft voorrang
The road traffic act applies to the entire site, a maximum velocity of 15
km/hour is allowed and our work traffic has priority

•

•

•

Reguliere bezoekers worden geacht
zelf te beschikken over
noodzakelijke persoonlijke
beschermingsmiddelen en worden
verantwoordelijk gehouden voor het
veilig uitvoeren van
werkzaamheden.
Bij het niet naleven van de
voorwaarden voor betreding of
wangedrag kan de bezoeker van het
terrein worden verwijderd.

•

•

Regular visitors are expected to
bring their own protective
clothing. Contractors are
responsible for executing their
work in a safe manner.
When our regulations are not
respected we have the authority
to request visitors to leave our
site

Verplicht / Mandatory
•
•
•
•

Reflecterende bovenkleding en veiligheidsschoeisel
Geschikte werkkleding
High visibility upper clothing and safety footwear
Appropriate work clothing

•

Bepaalde gebieden kennen aanvullende maatregelen,
waar van toepassing staat dit met pictogrammen
aangegeven
Designated areas have additional safety measures in place,
where this is applicable signs are provided

•
•
•
•
•
•

•
•

Vermijd contact met afvalstromen, was uw handen!
Veroorzaak geen gevaar en/of schade aan het milieu
Avoid contact with waste, wash your hands!
Do not cause any danger and/or environmental damage

(Milieu) gevaren, schade en/of
vermissingen van eigendommen
direct melden
In de nabijheid van uw eventuele
begeleider blijven
Alleen parkeren op de daarvoor
aangewezen locaties

•

•
•

Please report dangerous
(environmental) situations, damage
and/or missing of properties
immediately
Please remain close to your guide
Park in designated parking areas only

Verboden / Prohibited

•
•
•

•

•
•
•
•

Eten, roken of drinken in de nabijheid
van afvalstoffen
Roken is slechts toegestaan op
daarvoor aangewezen locaties
Gebruik van mobiele apparatuur
(ipads, smartphones, camera’s, mp3
spelers, etc)
Mobiel bellen (géén sms e.d.) is
slechts toegestaan daar waar geen
gevaar voor aanrijding bestaat
Betreden van de bedrijfskantine met
verontreinigde werkkleding
Van Loenen-eigendommen (inclusief
afvalstoffen) te ontvreemden
Werkzaamheden uitvoeren zonder
toestemming
Anders dan alleen op de zitplaats
van de bestuurder en/of de berijder
mee te rijden met een voertuig

•
•
•
•

•
•
•
•

Eating, smoking or drinking in the
vicinity of waste
Smoking is only allowed in
designated areas
Use of mobile devices (ipad,
smartphones, mp3, camera’s, etc)
Calling (no texting etc.) with mobile
phones is allowed only in locations
were no collision risk is present
Entering the canteen with polluted
clothing
Removing Van Loenen property
(including waste) from site
To perform any activities without
consent
To ride along with vehicles whilst not
being properly seated

Wat te doen bij brand, ongeval en ontruiming?
What to do in case of fire, accidents and evacuations?
ALARM 1
ALARM 2

06 - 54 32 29 45
06 - 55 70 04 56

Meldt ons / inform us
1) Wie
2) Wat
1) Who
2) What

3) Waar
3) Where

Volg altijd de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op!

Always follow instructions from the emergency response team!

Bij een ongeval / In case of an accident
•
•
•
•

Verplaats een slachtoffer niet zonder dwingende noodzaak
Blijf bij het slachtoffer tot de bedrijfshulpverlening (BHV) de zorg
van u overneemt
Do not move the victim unless there is an urgent reason to do so
Stay with the victim until the emergency response team takes over

Bij een brand / In case of fire

•
•
•
•

Stel eerst alle personen in
veiligheid
Voorkom uitbreiding: sluit ramen
en deuren
Maak gebruik van de ter plaatse
aanwezige blusmiddelen
Denk aan uw eigen veiligheid: bij
rookvorming altijd vluchten

•
•
•
•

Make sure all people are safe
Prevent spreading: close window
and doors
Use available fire extinguishers
Safety first: in case of smoke leave
immediately

Bij ontruimen / In case of evacuation
•
•
•
•

Laat uw werkplaats veilig achter en begeef u via de kortste veiligste
route naar de verzamelplaats
Verlaat de verzamelplaats nooit zonder u af te melden bij de BHV
Leave your workplace behind is a safe manner and proceed to the
evacuation meeting place
Do not leave the meeting pace without informing the emergency
response team
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