
Veiligheidsinstructies 
en kadervoorschriften  

Op het bedrijfsterrein geldt de 
wegenverkeerswet 

 

Op het hele bedrijfsterrein geldt stapvoets rijden. *1 – 

3 In bepaalde gebieden (verbrandingsafzuigers) een 
doorgangsverbod. *1 

 

Stopverbod voor brandblusinstallaties en 
aangewezen gebieden. 

 

Parkeren alleen op de aan- of toegewezen 
parkeerplaatsen. 

 

Stopverbod op aangewezen vluchtwegen. 

 
 

 
 

 
 

 

Gedrag in noodsituaties 

IEDEREEN is verplicht bij alle soorten letsel, schade en 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 

 

Verbodsbepalingen op het gehele fabrieksterrein 

 

Het meenemen van dieren is verboden. 

 

Rookverbod op kantoor en de sociale ruimtes evenals 
in de gemarkeerde gebieden en aggregaten. *1-3 Met 
name op de explosievenbunker en het 
ontstekingsmagazijn. *1 

Vuur en open licht in principe verboden. Met name op 
de explosievenbunker en het ontstekingsmagazijn. 
Lassen, flexen/ snijbranden alleen met vergunning en 
bijbehorende PBM. *1 

Vuur en open licht verboden. Lassen, flexen of 
snijbranden alleen met vergunning en bijbehorende 
PBM. *2 *3 

 

Er geldt een algeheel alcoholverbod. 

 

Niet binnen het afgezette gevarengebied begeven.  *1 

 

 

Gebruik van mobiele telefoon verboden op de 
explosievenbunker en het ontstekingsmagazijn. *1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Milieubehoud 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor maatschappij en 
milieu. Het milieubewustzijn wordt aangescherpt door het 
voorkomen van afval en het spaarzaam gebruik van middelen. 
Daarom verzoeken wij u rekening te houden met het volgende: 

Verpakkingsmateriaal (papier, karton, folies, 
polystyreen, etc.) dient meteen te worden 
verzameld. Afval dient door de veroorzaker te 
worden meegenomen en buiten het fabrieksterrein 
op correcte wijze te worden afgevoerd. 

 

Het gebruik van gevaarlijke stoffen dient tot een 
minimum te worden beperkt. 

 

Afvalwater mag alleen na overleg in het 
afvoerkanaal van het bedrijf worden afgevoerd. 

 

 

 
 

 

Voordat u bij ons gaat aanleveren dient u in uw eigen 

belang acht te slaan op 

 

 of het A-bord is aangebracht? 

 een correcte beveiliging van de lading 

 het voldoen aan het maximaal toelaatbare gewicht 

 het voldoen aan de wegenverkeerswet 
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Basisverordeningen 

 Bezoekers en dienstverleners dienen zich in het kantoor, 

leveranciers en andere niet in het bedrijf werkende 
personen bij de , weeginrichting aan- en af te melden. *1 *2 

 Bezoekers, leveranciers en dienstverleners dient zich bij 

het kantoor aan- en af te melden. *3 

 De aanwijzingen van ons personeel dienen te worden 

opgevolgd. 

 Geleverd schroot en afval gaan na aanname door onze 

medewerkers in ons eigendom over. 

 Elke vorm van diefstal wordt aangegeven. 

 Schendingen van deze veiligheidsinstructies en 

kadervoorschriften rechtvaardigen het weigeren van 
acceptatie en worden gestraft met een terreinverbod. 

Aansprakelijkheid 

 Het betreden en oprijden van het bedrijfsterrein geschiedt 

voor eigen risico. 

 We zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of andere 

schadeveroorzakende gebeurtenissen op het gehele terrein 
van het bedrijf, voor zover wij ons hier niet schuldig hebben 
gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. 

 Voor alle schade, inclusief schade voor het milieu, die 

ontstaat door het aanleveren van ontoelaatbaar schroot, 
afval, stoffen of mengsels van stoffen, zijn de 
afvalproducent en afvalleverancier hoofdelijk aansprakelijk. 

 Het personeel van derden bedrijven is aansprakelijk voor 

door hen veroorzaakte schade, daarnaast zijn ook de 
werkgevers van dit personeel aansprakelijk. 

 Wij zijn niet aansprakelijk voor transportkosten of kosten, 

die door afwijzing van schroot, afval, stoffen of mengsels 
van stoffen of stagnatie van de aanname door operationele 
problemen of andere onderhoudswerkzaamheden 
ontstaan. 

Aard van schroot en afval 

 Schroot en afval moeten voldoen aan onze aannamecriteria 

(Europese schrootsoortenlijst, speciale verdragen). 

 Elke aanlevering wordt door ons personeel gewogen, 

gecontroleerd en beoordeeld. 

 

Gevaren op het fabrieksterrein 

Het rijden met geopende en niet beveiligde 
containerdeuren is verboden. Het verblijf in de 
gevarenzone van graafmachines en kranen is 
verboden. 

Er dient te worden gelet op bedrijfsgerelateerd 
verkeer (heftrucks, wielladers en graafmachine) 
*1-3 (kranen, spoorbaan, etc.).*1*2 Voor chauffeurs 
bestaat een beperkt gezichtsveld. 

 

Let op! Zwevende lasten en rondvliegende 
schrootdelen. *1 - 3 

 

Let op! Explosieve werking, akoestische 
signalen in acht nemen! *1 

Intense hitte in de buurt van het slakkenbed. 
Afstand houden. Geen hete slakken in het water 
kiepen. Deflagratiegevaar.*4 

 

Struikelgevaar door oneffenheid bodem en 
rondslingerende schrootdelen. 

 

Gevaar voor vallen van platforms en kademuur. 
*1 *2 

 

Gevaar voor uitglijden door gladden of met olie 
bedekte ondergrond. 

 

Gevaar door op rails rijdend verkeer 
(spoorbaan, kranen). Dit heeft altijd voorrang. *1 

*2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Eerste hulp, vluchtroutes en verzamelplaatsen    

Eerst hulp/eerste hulp uitrusting 

 

 

Oogdouche 

 

Ontsnappings- en vluchtroutes volgen. Houd deze 
routes vrij. 

 

Bij brand verzamelplaats opzoeken. 

 

 

Brandblusinstallatie 

 

Brandblusser 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Uw persoonlijke beschermmingsmiddelen (PBM) 
omvatten 

 
 

In principe is het betreden van het fabrieksterrein alleen met 
helm, veiligheidsschoenen van klasse 3 en een veiligheidsvest 
toegestaan. Maak op trappen altijd gebruik van de leuning. 

 

 
 

n gemarkeerde gebieden dient u aanvullende PBM zoals 
gehoorbescherming, veiligheidsbril en handschoenen *1-4 of 
zwemvesten te gebruiken. *1 *2 

*1 = Dortmund, Lütge Heidestra-

ße 115 

*2 = Osnabrück, Rheinstraße 

103 – 105 

*3 = Osnabrück, Mindener 

Straße 158a 

*4 = Schlackeplatz Bous *1 = Dortmund, Lütge Heidestra-

ße 115 

*2 = Osnabrück, Rheinstraße 

103 – 105 

*3 = Osnabrück, Mindener 

Straße 158a 

*4 = Schlackeplatz Bous *1 = Dortmund, Lütge Heidestra-

ße 115 

*2 = Osnabrück, Rheinstraße 

103 – 105 

*3 = Osnabrück, Mindener 

Straße 158a 

*4 = Schlackeplatz Bous 


