Avandis en Nedcargo bedrijfsregels

ALARMNUMMERS
222 (kantoor)
079-3305222 (mobiel)
Legitimeren
• Alle bezoekers dienen zich voor betreding van het terrein te legitimeren door middel van een
origineel, geldig legitimatiebewijs.
• Kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar en dieren hebben geen toegang tot het terrein.
• Om met uw voertuig het terrein te betreden is toestemming van de bewakingsdienst nodig.

Parkeren en verkeer
• Op het terrein gelden de wettelijke verkeersregels.
• Maximumsnelheid 15 km/u.
• Parkeren dient te gebeuren op de parkeerplaats.

Wat te doen bij brand en ongevallen
• Blijf kalm.
• Meld een calamiteit onmiddellijk en bel 222.
• Meld uw naam, plaats, aard en omvang van de calamiteit.

Ontruiming bij brand of calamiteit
• Volg instructies op van de evacuatieleiders met oranje helmen.
• Ga naar de verzamelplaats bij de poort (bij de brandweer kazerne) en wacht daar verdere
berichtgeving af.

Meenemen van goederen van en naar Avandis
• Het is niet toegestaan om alcoholhoudende goederen in of uit te voeren zonder de daarvoor bestemde
documenten. Alcoholhoudende goederen moeten aan onze bewakingsdienst gemeld worden.
• Meenemen van goederen van Avandis is alleen toegestaan met een door een bevoegde Avandis
medewerker ondertekend document.

BD-4-03 Poortregels

Versie 04-11-2016

Avandis en Nedcargo bedrijfsregels
Visitatie
• De Directies van Avandis en Nedcargo behouden zich het recht voor de aanwezige personen te doen
onderwerpen aan visitatie naar aan Avandis / Nedcargo toebehorende eigendommen.
• De visitatie wordt steekproefsgewijs en op elk willekeurig gekozen moment uitgevoerd door externe
beveiligingsbeambten.

Roken, eten en drinken verboden op het gehele terrein en in de gebouwen
• Roken is niet toegestaan, uitgezonderd in speciaal daartoe ingerichte rookruimten.
• Eten en drinken is alleen toegestaan in bedrijfsrestaurant en kantoren.

Alcohol en drugs
• Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs het terrein te betreden.

Filmen, fotograferen en gebruik van elektronische apparatuur
• Filmen en fotograferen in de fabriek en op het terrein is verboden, tenzij uw contactpersoon daarvoor
toestemming heeft verleend en daarvoor noodzakelijke maatregelen getroffen zijn.
• In afdelingen die zijn gemarkeerd met
apparatuur verboden.

, zijn mobiele telefoons en andere elektronische

Algemene hygiëne bij het betreden van productie en magazijnen
• Draag schone veiligheidsschoenen, indien u geen eigen veiligheidsschoenen heeft, worden
overschoenen beschikbaar gesteld.
Aanvullend bij Avandis
• Draag schone, herkenbare bedrijfskleding.
• Privékleding dient bedekt te zijn door bedrijfskleding (capuchon/mouwen etc.).
• Draag een schoon haarnetje en zorg dat alle haren bedekt zijn.
• Was handen voor het betreden van productie.
• Het dragen van horloges en sieraden is niet toegestaan.
Avandis productiefaciliteiten alleen betreden onder begeleiding van een Avandis medewerker of met
nadrukkelijke toestemming van uw Avandis contactpersoon.

Gebruik mobiele telefoons en MP3 spelers bij Nedcargo
I.v.m. uw en onze veiligheid zijn in de gebouwen van Nedcargo mobiele telefoons en geluidsdragers
(bv. MP3 spelers) verboden.
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Avandis and Nedcargo company rules

ALARMNUMBERS
222 (office)
+31(0)793305222 (mobile)
Identification
• All visitors have to present an official document to identify themselves, before entering the premises.
• Children under the age of 18 years and animals have no access to the premises.
• You need permission from the security to enter with a car.

Parking and traffic
• Official traffic rules apply to the premises.
• The maximum speed is 15 km/h.
• Parking on designated parking places only.

In case of fire or accident
• Stay calm.
• Report any incident immediately and call 222.
• Report your name, place, whereabouts of the incident, number of victims.

Evacuation for fire or accident
• Follow the instructions of the evacuation leaders, wearing red helmets.
• Go to the gathering point near the premises exit and wait for further instructions.

Importing or exporting goods
• It is not allowed to transport alcoholic beverages from or to the premises without the proper
documents. Report alcoholic beverages to the security staff. Ask your contact for a transportation
document if you need to take goods from Avandis.
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Avandis and Nedcargo company rules
Visitation
The managements of Avandis and Nedcargo reserve the right to submit visitors to visitation. Visitation
will be executed, at random, by authorized security staff.

Smoking, eating and drinking is not allowed on the premises and in the buildings
• Smoking is not allowed, except in designated smoking areas.
• Eating and drinking is not allowed, except in staff restaurant and offices.

Alcohol and drugs
• People under the influence of alcohol and/or drugs are not allowed on the premises.

Filming, photography and the use of electronic equipment
• Filming and photography in the factory and on the premises is not allowed, unless your contact has
given you authority, and has taken precautionary measures.
• In areas, identified with

logo, mobile phones and other electronic equipment are forbidden.

General hygiene when entering production areas and stores
• Wear clean safety shoes, they can be provided.
Additional within Avandis production areas
• Wear clean company clothing.
• Private clothing should be covered by company clothing (hoodie/sleeves etc.).
• Wear a clean hairnet and make sure all hair is covered.
• Wash your hands before entering the production areas.
• Jewellery and watches are not allowed.
Do not enter the production area without guidance of an Avandis employee or after approval of your
Avandis contact.

Use of mobile phones and MP3 players within Nedcargo
In the buildings of Nedcargo the use of mobile phones and portable music devices (e.g. MP3 players) is
not allowed.
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Vervangt I.9.0.100.01, opzet nieuwe KMS, Aanscherping regels dragen
haarpetje
Kleine wijzigingen. Gelijk getrokken met overige documenten van Avandis
Van Uden naar Nedcargo
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