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Onthaal Contractors 

AK 
 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 

Meld u aan bij de balie.  
 

ROOKVERBOD 

Algemeen rookverbod in gebouwen. Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden. Fo-

tograferen of filmen enkel mits toestemming. 
 

VERKEERSREGELING  

De maximum snelheid is 30 km/h. 

Parkeren kan op de daarvoor voorziene parkeerplaats. Laden en lossen kan elders na overleg 

met de betrokken medewerker van Arboretum Kalmthout. Toegangswegen vrijhouden voor 

hulpdiensten. 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

Meld het gebruik van gevaarlijke producten bij aankomst. Zorg ervoor de veiligheids- of SDS 

fiches steeds bij te hebben. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig. Ver-

wittig bij morsen of lekkage van producten het milieuaanspreekpunt, de directeur of een lei-

dinggevende van Arboretum Kalmthout. 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van materiaal of materieel van Arboretum Kalmthout, veranderen van instellingen 

en bedienen van schakelaars is enkel toegelaten mits toestemming. 
 

WAT BIJ BRAND? 
Verwittig dichtstbijzijnde arboretum-medewerker, bel het algemeen nummer of bel 0-112, of 

druk een brandmeldknop in. 

Waarschuwing 

Sirene: evacuatie voor iedereen. 
Evacuatie: 

• Bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats: op de parkeer-

plaats. Volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang; 
• Volg de aanwijzingen van de arboretum-medewerkers. 

• Voor het Vangeertenhof: verzamelplaats op het terras aan tuinzijde 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

Voor het werken met open vlam of vonkoverslag is een vuurvergunning verplicht.  Neem con-

tact op met directie of milieuaanspreekpunt.  Leef de regels na uit 

L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

EHBO 

Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan het milieuaanspreekpunt, de direc-

teur of een leidinggevende van Arboretum Kalmthout of bel het algemene nummer. Een EHBO-

koffer bevindt zich aan de balie in het onthaalgebouw. 

 

AFVAL 

Neem afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds mee, tenzij anders overeengekomen. Depo-

neer in geen geval afval in afvalbakken van Arboretum Kalmthout  zonder toestemming. 
 

VRAGEN? 

Met vragen over één van bovenstaande instructies, kunt u terecht bij uw contactpersoon. 
 

Belangrijke andere contactpersonen binnen AK: 

Algemeen nummer: 03 666 67 41 

• Directie: 0498 16 47 04 of intern 68232 

• Milieuaanspreekpunt: 0471 134 963 of intern 68237 
• Tuinchef/assistent-tuinchef:  0489 422 262 bereikbaar via portofoon of intern  of 68239 

 

 


