Safe & Secure BSR van Uden Terminal
Verbodsbepalingen,
het is verboden om
1. Alcoholhoudende dranken en/of stimulerende of verdovende middelen
voor handen te hebben en/of te gebruiken.

Prohibitions,
it is prohibited to
Have or to consume alcoholic beverages and stimulants or drugs

2.

Enter or stay at the premisses
while under influence of previous
consumed alcohol or medication
that inluences the conciousness.
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Zich op het terrein te begeven / te
bevinden, terwijl mene
verkeert onder

een zodanige invloed van alcohol of
medicijnen waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat het veilig
gedrag daardoor nadelig wordt beïnvloed.
3. Te roken, open vuur te gebruiken in
de loodsen en kantoor, op plaatsen
waar
stuwadoors-werkzaamheden
worden uitgevoerd, waar brandbare
stoffen zijn of waar dit met een sticker of bord is aangegeven.
4. Wapens bij zich te hebben, noch op
het lijf, noch in uw bagage, noch in
uw voertuig
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Afval weg te werpen
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Smoke or use open fire at the
terminal, the office and warehouses.
Two smoking areas are designated near the office building
Carry any weapon in your luggage, your vehicle, on your body

Litter. Litter needs to be deposited in the waste bins

6. Te fotograferen op het terrein zonder
toestemming van de Operations Manager

Take photographs without permission of the Operations Manager

7. Het is verboden onder lasten door te
lopen.

It is prohibited to walk under
loads that are lifted by cranes or
forklifts or reach stacker trucks

8. Het is verboden motor van uw geparkeerde voertuig stationair te laten
draaien

Run the engine idle.

9. Het is verboden mee te rijden op intern transport materieel

It is prohibited to drive as a passenger on internal transport
equipment

10. Het is verboden zich te begeven in
“Restricted Areas”

To enter restricted areas;

11. U betreedt dit terrein op eigen risico

You enter this premisses at your
own risk.
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Safe & Secure BSR van Uden Terminal
Instructie voor bezoekers te voet:
Wees voortdurend alert op verkeersbewegingen van
Vorkheftrucks trucks, Reach stackers, Shovels en
vrachtauto’s.

Instruction for visitors on foot:
Continiously be alert on internal traffic by
Forklift, Reach Stacker trucks, Pay loaders
and Lorries.
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Het betreden van de terminal is voor eigen risico.
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The stay at the terminal is at your own risk.
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LET OP: Bij hijswerkzaamheden,
niet onder de last en maak
oogcontact met de kraandrijver

!

ATTENTION: With crane
operations, do not walk under
the load and make eye contact
with the crane operator

Bezoek voor de schepen:
Recht oversteken naar de kade.
Veilige route is tussen de buiten
gebruik zijnde spoorrails
LET OP: Helm,
veiligheidsschoeisel en
reflecterend vest verplicht
VISITORS for ships:
Cross square from the gate
house to the Quai.
The safe route is the out of use
railroad track
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ATTENTION: Hard hat, Safety
shoes and reflective vest are
obligatory
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