Toegangsregels voor bezoekers op EBS terreinen
Geachte Bezoeker:
Alvorens u het EBS-terrein betreedt, verzoeken wij u goede nota te nemen van het volgende:
-

De toegang wordt uitsluitend verleend met in achtneming van de voorwaarden, die op de borden
bij de ingang en op het terrein zijn aangebracht.

Aansprakelijkheid
- Een ieder die het EBS-terrein betreedt, de gebouwen of de afgemeerd liggende schepen bezoekt, bevindt
zich daar met de bij hem/haar behorende vervoermiddelen en goederen, geheel voor eigen risico, zodat
EBS of de door EBS tewerkgestelde personen niet aansprakelijk zijn voor enige schade. Door het
betreden van het terrein erkent betrokkene uitsluiting van elke vorm van aansprakelijkheid van EBS.
Op het terrein is het dragen van BPM verplicht
- Standaard PBM zijn: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en reflecterende kleding (fluor);
- Reddingsvest verplicht op alle toegangen tot het water en drijvende objecten;
- Harnasgordel met dubbele val lijn bij werken >2,5 meter hoogte en in hoogwerker.
Neemt u de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht
- Machines kunnen plotseling worden verplaatst en transportbanden in werking worden gesteld.
- Bedrijfswerktuigen, laadschoppen hebben voorrang op het overige verkeer.
- Afwijken van de aangegeven routes is alleen toegestaan onder begeleiding van EBS-personeel.
De maximumsnelheid op het terrein is 15 km per uur
- Bij droog weer en op droge wegen verzoeken wij uw snelheid aan te passen om stofoverlast te
voorkomen.
Het rijden over kabels is ten strengste verboden
Parkeren (zie bijgaande plattegrond)
- Parkeer uw voertuig uitsluitend op de daartoe aangegeven plaatsen.
- De garages zijn gereserveerd. Gebruik hiervan is niet toegestaan.
- Het versperren van doorgangen, wegen en kraanbanen is niet toegestaan.
In het geval van calamiteiten belt u alarmnummer 555 (intern) of 0181 - 24 35 55
Stimulerende middelen
- Het bezit of onder invloed verkeren van alcoholhoudende dranken cq. verdovende of stimulerende
middelen, is tijdens het verblijf op de terminal niet toegestaan.
Verlaten E.B.S. terrein
- U dient zich bij de portier af te melden en de bezoekerspas in te leveren;
- In verband met de ISPS-code kan er controle van uw tassen,koffer en auto plaatsvinden.
Klachten over de beveiligingsorganisatie van EBS
- Krachtens de regeling particuliere beveiligingsorganisatie bestaat de mogelijkheid dat u als bezoeker /
firma klachten heeft over de behandeling door onze portiers. Dan wel t.a.v. de door ons gestelde
toegangseisen en/of regels om de bedrijfsterreinen van EBS te mogen betreden. Door middel van
een klachtenformulier bij de portier kunt u uw klachten aan de directie kenbaar maken.
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