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ONTHAAL CONTRACTORS HC 
 

MELDINGSPLICHT 

Contractors dienen zich steeds aan te melden aan de balie (secretariaat). 
 

ROOKVERBOD 

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

PARKING  
Er kan geparkeerd worden op de daarvoor voorziene bezoekersparking.  

Laden en lossen kan aan de achterkant van het gebouw (aanduiding leveranciers). 

 

VERKEERSREGELING  
Op het domein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Maximum snelheid is 20 km/u. 

 

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

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen of lekkage van producten 
dichtstbijzijnde HC-medewerker verwittigen of bel het nummer 03 569 90 12 of bel met interne telefoon 

65 of 66. 
 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van ons materiaal of materieel, veranderen van instellingen en bedienen van schakelaars is 

enkel toegestaan mits toestemming van de directeur of de huisbewaarder.  

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

Voor het werken met open vlam of vonkoverslag  is een vuurvergunning verplicht.  Neem contact op met 

aan het milieu- & preventieaanspreekpunt of de directie vóór het aanvatten van de werken. Leef de regels 

na zoals gesteld in L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

WAT BIJ BRAND? 

VERWITTIG DE DICHTSBIJZIJNDE HC-MEDEWERKER OF BEL HET NUMMER 100 OF 112 en DRUK EEN 

BRANDMELDKNOP IN   

ALARM 

Continue sirene: evacuatie voor iedereen. Verwittiging van personeel en contractors via het omroepsys-

teem (micro op secretariaat en bij conciërge). 

- Bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats op de busparking  

- Volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang.  

- Volg de aanwijzingen van de HC-medewerkers 

 

EHBO 

Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde HC-medewerker, bel het 

nummer 03 569 90 12 of bel met interne telefoon 65 of 66. 

 

AFVAL 

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

Deponeer in geen geval afval in HC-containers of vuilbakken zonder toestemming.  

VRAGEN? 

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

Andere contactpersonen: 

• Secretariaat: 03 569 90 12 

• Milieu- & preventieaanspreekpunt: 0477 628 123 

• Directie (de heer De Meyer): 03 250 61 60  
 

 


