Welkom beste bezoeker,
• E en ieder is verplicht zich bij aankomst direct te melden bij de portier
op de weegbrug waarbij u zich op verzoek dient te legitimeren.
Zijn instructies dienen direct te worden opgevolgd.
• U
 ontvangt een bedrijfshesje dat verplicht op het terrein zichtbaar
moet worden gedragen en bij het verlaten weer moet worden
ingeleverd.
• Betreden van het terrein is op eigen risico.
• Tijdens pauzes dient u in de kantine of bij de portier te verblijven.
• H
 et is niet toegestaan op het terrein drank uit blikjes te nuttigen of bij
u te dragen.
• E lke vorm van afval dient in de daartoe bestemde vuilnisbakken te
worden gedeponeerd.

Th

• Het is verboden (en gevaarlijk) afval op het terrein te laten slingeren.
• O
 p het terrein is 24 uur per dag cameratoezicht, elektronisch detectie
en alarmering bewakingsdienst. Camera-opnames worden bewaard
voor kwaliteit- en veiligheidsredenen.
• A
 lgemene Voorwaarden van Forest Warehouse & Processing zijn van
toepassing op alle handelingen op het terrein en zijn verkrijgbaar bij
de portier.
• V
 erboden toegang voor onbevoegden artikel 461 wetboek van
strafrecht.

Geachte chauffeurs,
• A
 lvorens de weegbrug op te rijden, dienen zeilen en/of afdeknetten te
zijn verwijderd.
• C
 hauffeurs dienen tijdens het wegen zelf uit de wagen te zijn en zich
bij de portier te bevinden.

Bij nood: Alarmnummer FOREST
Intern: 314 extern: 010 43 37 314

• H
 et binnenterrein mag enkel met toestemming van de portier worden
betreden en zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
• C
 hauffeurs dienen op het binnenterrein in hun wagen te blijven en
alleen op verzoek de auto te verlaten.
• H
 et is verboden te laden of lossen (deuren openen) zonder dat de
losmeester aanwezig is.
• B ij het openen van deuren dient u bedacht te zijn op vallend schroot;
blijf achter de deuren en loop zijdelings weg.
• Tijdens pauzes dient u in de kantine of bij de portier te verblijven.

Meld duidelijk wat er aan de hand is:

• H
 et is niet toegestaan op het terrein drank uit blikjes te nuttigen of
bij u te dragen.

• brand/ongeval/(milieu)calamiteit,

• E lke vorm van afval dient in de daartoe bestemde vuilnisbakken te
worden gedeponeerd.

• welke plaats op het terrein en hoeveel personen het betreft.

• Het is verboden (en gevaarlijk) afval op het terrein te laten slingeren.
• Het is verboden om met open deuren over het terrein te rijden.

Bij brand verzamelen op meldpunt M
(zie kaartje achterzijde).

• A
 koestische achteruitrijdsignalering op vrachtwagens wordt dringend
aanbevolen.
• U
 dient tijdens laden of lossen zo veel als mogelijk uw voertuig van de
doorgaande paden te houden.

n

