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MELDINGSPLICHT 

Vooraleer Campus Vesta te betreden, moet men zich aanmelden aan het onthaal.   

In functie van de werken dient overlegd te worden met de preventiedienst. 

 

ROOKVERBOD 

Algemeen rookverbod op Campus Vesta,  met uitzondering van de rookgedoogzones.  Gebruik van alcohol 

en drugs ten strengste verboden.  

 

VERKEERSREGELING  

Op het domein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximum snelheid is 30 km/h. 
 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

Meld het gebruik van gevaarlijke producten bij aankomst. De veiligheids- of SDS fiches steeds bij hebben. 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig.  Bij morsen of lekkage van producten dadelijk 

één van de contactpersonen contacteren. (tel. zie onderaan). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van ons materiaal of materieel van Campus Vesta is enkel toegestaan mits goedkeuring. 
 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

Bij werken met open vlam of vonkoverslag, toestemming aanvragen bij de preventiedienst van Campus 

Vesta voor het aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals gesteld door uw contactpersoon. 

 

ALARMEN 
Evacuatie in administratieve gebouwen 

Via omroepsysteem. 

 
Evacuatie buitenlocaties 

Via begeleiders. 
 

WAT BIJ BRAND? 

Bel 03/205 19 50 (onthaal Campus Vesta).  
 

EVACUATIE 
• bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de aangeduide verzamelplaatsen 

• volg de aanwijzingen van de medewerkers van Campus Vesta. 

 

EHBO 

Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan het onthaal 03/205 19 50. 

 

 

AFVAL 

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

In geen geval afval in containers van Campus Vesta deponeren zonder toestemming. 

 

AFVALWATER 

Ons afvalwater wordt gezuiverd via een lokale waterzuivering. Verontreinigd water van werkzaamheden 

mag NIET in het afvoersysteem terechtkomen en moet steeds worden meegenomen. 

 

VRAGEN? 

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

Belangrijke contactpersonen binnen Campus Vesta: 

• Onthaal : 03/205 19 50 

• Logistiek verantwoordelijke: Benny Van Gansen 0474/64 04 05 

• Projecten: Rob Otten 0474/64 04 06 

• Preventieadviseur / milieucoördinator: John Botte: 0474/91 08 67 

• Algemeen directeur : Koen Milis 0486/88 39 71 

 


