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Volg te allen tijde de instructies van het personeel van Access World Terminals op. U kunt de laadschop
machinist bereiken op kanaal 12.
Op het terrein zijn de voorschriften van de Verkeerswetgeving van toepassing.
Volg te allen tijde de verkeersborden.
Maximum snelheid op de wegen: 30 km/uur.
Maximum snelheid in de gebouwen: 15 km/uur.
Het dragen van reflecterende kleding en veiligheidsschoeisel is verplicht.
Het voeren van verlichting is verplicht op de gehele terminal.
Volg de instructies van het personeel met betrekking tot het openen van de laadruimte, zonder instructies
bent u verplicht de laadruimte gesloten te houden.
Passeer nooit een laadschop zonder dat er goed oogcontact is geweest met de laadschop machinist.
Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
Passagiers mogen de vrachtwagen niet verlaten.
Tijdens het wachten op belading dient de chauffeur zich zoveel mogelijk in zijn vrachtwagen te begeven, de
chauffeur dient zich te allen tijde binnen een meter van zijn voertuig te begeven.
Het is niet toegestaan om tijdens belading de vrachtwagen te verlaten
Na het uitwegen dient u uw vrachtwagen zo ordelijk mogelijk op het parkeerterrein te parkeren
Voetgangers dienen naast de weg, in de berm of op de met markeringsstrepen aangegeven looproutes te
lopen;
Het is voor voetgangers verboden om zich binnen de werkzone van een rijdend voertuig te begeven;
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs de terminal te betreden, bij vermoeden van
drank of drugsgebruik zal niet worden geladen en zal de politie worden gewaarschuwd.
Meldt incidenten en eventuele schade altijd bij de Port Facility Security Officer;

Sancties:
Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde instructies zal er door de directie van Access
World Terminals één van de volgende sancties worden genomen:
 Waarschuwing 

 Uitstel van belading tot aan de voorschriften is voldaan, consequenties van deze actie voor rekening
van de transporteur 

 Eenmalige verwijdering van het terrein zonder belading, consequenties van deze actie voor rekening
van de transporteur 

 Tijdelijk verbod op de terminal van de chauffeur die de overtreding heeft begaan 
 Definitief verbod op de terminal van de chauffeur die de overtreding heeft begaan 
Hiermee verklaar ik de bovengenoemde instructies gelezen en begrepen te
hebben. Datum: ____-_____-_________

Naam:_________________________________

Handtekening:__________________________
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