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3. Milieu 

 

1. Het werken met, en verpakken en opslaan van ge-

vaarlijke stoffen vindt op de juiste wijze plaats. 

2. Afval wordt volgens de voorschriften afgevoerd. 

3. Morsen van gevaarlijke stoffen moet worden  

voorkomen. 

4. Indien zich een incident of ongewoon voorval  

voordoet door bijv. lekkage, morsen of anderszins, moet 

dit binnen 15 minuten worden gemeld aan de bewaking, 

telefoon 0523-288222. 

5. Voor het lossen van bulkwagens mag uitsluitend  

gebruik worden gemaakt van geluidsarme  

compressoren. 

6. Het drukloos maken van bulkwagens op de locatie is 

niet toegestaan. 

 

4. Werk- en graafvergunning 

 

Wanneer? 

- Grondwerk. 

- Heet werk, bijv. lassen of branden. 

- Werkzaamheden in besloten ruimten. 

- Werkzaamheden op hoogte (hoger dan 2,5 m). 

- Werkzaamheden aan in bedrijf zijnde installaties,  

of wanneer deze onverhoeds in werking kunnen treden 

en onoverzichtelijke installaties. 

- Hijswerkzaamheden en bijzondere transporten. 

- Werkzaamheden met radioactieve bronnen. 

- Werkzaamheden met chemicaliën. 

- Werkzaamheden in ruimtes waar explosiegevaar 

bestaat 

 

Waar? 

Voor een werkvergunning moet men zich wenden tot de 

betreffende chef T.D. of projectleider. De werkver-

gunning moet mede ondertekend worden door de  

veiligheidgebiedsbeheerder. Op de werkvergunning 

staan de aanwijzingen waaraan men zich te houden 

heeft om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Graaf-

vergunningen mogen alleen worden afgegeven door 

Dion Locatiediensten, telefoon 0523-208130. 

Parkeerterreinen 
Het parkeren is alleen toegestaan in de parkeerhavens 

op het terrein. 
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1. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften 

 
1. Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht op 
de terreinen (fabrieken, werkplaatsen, los- en laadplaat-
sen), behalve op de veiligheidsroutes en trottoirs. De 
veiligheidsroutes zijn door lijnen gemarkeerd . 
 
2. Het dragen van goedgekeurde persoonlijke  
beschermingsmiddelen, zoals: 
- gehoorbescherming (oorkappen en oordopjes); 
- oogbescherming (veiligheidsbril); 
- adembescherming (stofkapje en masker); 
- hoofdbescherming (helm), 
is verplicht waar dit door borden, in procedures en op 
arbeidsmiddelen is aangegeven. 
 
3. Binnen de gebouwen geldt een algemeen  
rookverbod, behalve op specifiek aangewezen ruimten. 
Verder is roken en werken met open vuur verboden, 
waar dit middels borden is aangegeven.  
 
4. Bij het werken aan machines met draaiende delen, 
moet uitsluitend nauwsluitende kleding worden  
gedragen. 
 
5. Wanneer men op hoogten van meer dan 2,5 meter 
werkzaamheden verricht en er is geen loopbrug met 
leuning of andere bescherming aanwezig, dan is het 
dragen van een veiligheidsgordel verplicht. 
 
6. Bij werkzaamheden waarbij er kans is dat de toege-
stane grenswaarde van een schadelijke stof of damp 
wordt overschreden, is het dragen van adem-
bescherming verplicht. Veiligheidsinformatiebladen 
moeten aanwezig zijn. 
 
7. Het rijden op een heftruck of tractor is alleen toege-
staan wanneer men in het bezit is van een rijvaardig-
heidsbewijs. 
 
8. Indien bedrijven specifieke veiligheids- en/of milieu-
voorschriften of instructies hebben, dan dienen deze te 
worden opgevolgd. 
 
9. Worden op de werkplek onveilige situaties of handelin-
gen dan wel milieu bedreigende zaken geconstateerd, dan 
dient men dit direct te melden aan zijn leidinggevende of 
opdrachtgever. 
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6. Plattegrond waarop aangegeven;  

•  EHBO kasten 

•  Bewakingsloges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij brand en ontruimingsalarm melden in de kantine 

aan de Bruchterweg (A6) of de kantine van Wavin 

Nederland spuitgiet (T) aan de Kellerlaan. 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

Brand, ongeval & milieucalamiteit 0523-288222 

Bewaking Bruchterweg 0523-288160 

Bewaking Kellerlaan 0523-288162 

10. Voor alle voertuigen geldt op het fabrieksterrein 
een maximum snelheid van 15 km per uur. Verder zijn 
op het terrein de normale verkeersregels en verkeers-
borden van kracht. 
 
11. Paden, trappen, nooduitgangen en vluchtroute 
moeten ten allen tijde vrijgehouden worden. 
 
12. Zorg voor orde en netheid op de werkplek. Dit is 
een eerste vereiste om veilig te werken. 
 
2. Arbo 

 
1. Voor aanvang van de werkzaamheden leggen de  

opdrachtgever en aannemer middels een werkvergun-
ning vast hoe wordt gewerkt en welke veiligheidsmaat-
regelen getroffen moeten worden en op welke wijze 

toezicht wordt gehouden.  
 

2. Indien er onveilig gewerkt wordt kan een medewer-
ker van het bedrijf de werkzaamheden stilleggen en 

de aannemer verplichten, eerst de nodige maatrege-
len te nemen. 
 

3. De aannemer moet elk ongeval tijdens werkzaam-
heden, dat letsel aan personen of schade ten gevolge 

heeft, direct melden aan de bewaking, telefoon 0523-
288222. 
 

4. Voor het gebruik van een arbeidsmiddel (machine, 
gereedschap, apparatuur) dient men de werkinstructie 

c.q. handleiding te kennen en de genoemde veilig-
heidsmaatregelen stipt op te volgen. 

 
5. Arbeidsmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden 
voor het doel, op de wijze en op de plaats waarvoor ze 

bestemd zijn. 
 

6. Reparaties van arbeidsmiddelen mogen alleen door 
daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd  
 

7. Wanneer er onveilige situaties ontstaan zoals bij 
gaten en sleuven zet deze dan deugdelijk af, en wel 

zodanig dat er ook in het donker geen ongevallen kun-
nen gebeuren.  


