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Onthaal Contractors 

Hooibeekhoeve 
 

HOU DIT BLAD STEEDS BIJ U EN LEVER TERUG IN AAN DE RECEPTIE NA DE WERKEN!  

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 

Aanmelden aan het onthaal. 
 

ROOKVERBOD 

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

VERKEERSREGELING  

Op het domein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. 

De maximum snelheid bedraagt 10 km/h. 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

Bij gebruik van gevaarlijke producten: meld dit bij aankomst. Zorg ervoor de veiligheids- of SDS 

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

tig bij morsen of lekkage van producten dadelijk de teamverantwoordelijk of het algemeen 

nummer (tel. zie onder). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van materiaal of materieel van de Hooibeekhoeve is enkel toegestaan mits goedkeu-

ring. 
 

WAT BIJ BRAND? 
Bel 112 en contacteer de teamverantwoordelijke of het algemene nummer. 

Tel. zie onder 

EVACUATIE: 
• Bij brand: evacueer onmiddellijk naar een veilige plaats  

• Volg de aanwijzingen van de medewerkers van de Hooibeekhoeve 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

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

op met de teamverantwoordelijke vóór het aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals ge-

steld in L_ALG_Algemene_milieuveiligheidsregels_contractorfirmas. 

 

ASBEST 

Het dak van de opslagruimte bij de conciergewoning (036-772) bevat asbest. Informeer bij de 

teamverantwoordelijke en volg de veiligheidsvoorschriften als je hieraan moet werken. 
 

AFVALWATER 

Ons afvalwater wordt gezuiverd via een kleinschalige waterzuivering, die zeer gevoelig is. Ver-

ontreinigd water van werkzaamheden mag NIET in het afvoersysteem terechtkomen en moet 

steeds worden meegenomen. 

 

EHBO 

Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan de teamverantwoordelijke of het al-

gemeen nummer (tel. zie onder). 

 

AFVAL 

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

geval afval in containers van de Hooibeekhoeve deponeren zonder toestemming. 
 

VRAGEN? 

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

Belangrijke contactpersonen binnen de  Hooibeekhoeve: 

Directeur, Ilse Van den Broeck: 0474/77 00 27 

Teamverantwoordelijke, Marijke Van Looveren: 0478/77 09 45 

Algemeen nummer:  014/85 27 07 

Conciërge: 014/ 25 94 48 of 0470 95 13 86 

 

 


