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ONTHAAL CONTRACTORS 
KAMP C 

 

MELDINGSPLICHT 
Meld u steeds aan bij het onthaal (gelijkvloers). 

 

ROOKVERBOD 
Algemeen rookverbod in gebouwen. Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden.  Fotograferen 
of filmen enkel mits toestemming.  

PARKING  
Er kan geparkeerd worden op de daarvoor voorziene parking aan de achterzijde van het gebouw.  
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. Verwittig bij morsen of lekkage 
van producten de dichtstbijzijnde Kamp C- medewerker. 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van ons materiaal of materieel, veranderen van instellingen en bedienen van schakelaars is 
enkel toegestaan mits toestemming.  

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Voor het werken met open vlam of vonkoverslag is een vuurvergunning verplicht. Neem contact op 
met de preventiemedewerker APB Kamp C vóór het aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals 
gesteld in L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

WAT BIJ BRAND? 
VERWITTIG DE DICHTSBIJZIJNDE KAMP C MEDEWERKER OF BEL HET ONTHAAL NUMMER 89650 OF 
014/279650  OF DRUK EEN BRANDMELDKNOP IN  

ALARM 
Continue sirene: evacuatie voor iedereen. 

- Bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats buiten:  
• Voor infocentrum  - fietsenstalling aan de Britselaan.  
• Voor de buitentoonstelling - bij het  groene hek naast schuur. 
• Voor De Basis – parking voor gebouw De Basis. 

- Volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang.  
Volg de aanwijzingen van de Kamp C -medewerkers 

 

EHBO 
Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde Kamp C medewerker, bel 
het onthaal nummer 014/279650 of bel met interne telefoon 89650. 

 

AFVAL 
Neem afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds mee, tenzij anders overeengekomen.  
Afval is te selecteren. Deponeer in geen geval afval in Kamp C containers zonder toestemming.  

AFVALWATER 
Ons afvalwater wordt gezuiverd via een biorotor, die zeer gevoelig is. Verontreinigd water van werkzaam-
heden mag NIET in het afvoersysteem terecht komen en moet steeds worden meegenomen, tenzij anders  
overeengekomen. 

 

VRAGEN? 
Met vragen over één van bovenstaande instructies kunt u terecht bij  
 Verantwoordelijke logistiek: Yves Prinsen - 0494 63 91 33  
Andere contactpersonen: 

• Onthaal : 014/279650 
• Milieuaanspreekpunt / preventiemedewerker: 014/279642 
• Directie : 014/279642 
• Technische Dienst : Davy HENS - 03/2406733 of 0479 79 10 40 

 

 


