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Onthaal Contractors 

PGRA Rivierenhof 
 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 
Voor werken aan Schranshoeve: Ruggeveldlaan 99, 2100 Deurne.  
Voor werken aan Kinderboerderij: August Van de Wielelei 4, 2100 Deurne. 

Voor werken aan gebouwen op Turnhoutsebaan:  Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne.  

Al de andere werken bij de domeinwachters of de conciërge buiten de normale diensturen. Zie contact-
gegevens. 

 

ROOKVERBOD 

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

VERKEERSREGELING  

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

duide plaatsen. Stapvoets verkeer met maximum snelheid van 15 km/h. 
 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

Bij gebruik van gevaarlijke producten, melden bij aankomst. De veiligheids- of MSDS fiches 

steeds bij hebben. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen of 

lekkage van producten dient men dadelijk de werkleider of één van de aanwezige domeinwach-

ters (tel. zie onderaan). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van materiaal of materieel van de PGRM is enkel toegestaan mits goedkeuring.  
 

WAT BIJ BRAND?  
Bel 03/360.52.18 
Indien geen bereik of buiten de gewone diensturen: waarschuw onmiddellijk werkleider,  

domeinwachters,  conciërge of hulpdiensten (tel. zie onderaan).  

 
EVACUATIE: 

 bij evacuatiesignaal: verlaat onmiddellijk het gebouw. 

 volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Rivierenhof. 
 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

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

met de werkleider voor het aanvatten van de werken. Regels naleven zoals gesteld in 

L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

ASBEST 

Asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. Volg de veiligheidsvoorschriften.  
 

EHBO 

Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan één van de aanwezige domein-

wachters (tel. zie onderaan) 

 

AFVAL 

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

Deponeer in geen geval afval in containers  van het Rivierenhof zonder toestemming. 
 

VRAGEN? 

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

Belangrijke andere contactpersonen binnen de  PGRA: 
Conciërge Rivierenhof: 0471 29 54 24 

Centrale administratie directie: 03 360 52 00 
Domeinwachters Rivierenhof (Turnhoutsebaan 248, 2100 Deurne): 03 360 52 18 

Verantwoordelijke domeinen: 0479 43 84 85 

 

Werkleider: 0479 79 06 71 
Noodnummer: 100 
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Provinciale Groendomeinen regio  Antwerpen   -   Rivierenhof 
 

 

TOEGANGSBEWIJS voor externe contractor                              
 
 
 

Geldig van/tot : UITSLUITEND TIJDENS UITVOERING WERKEN 
 

Contactgegevens:  

 

voor de contractor: informatie bij domeinwacht 

voor het domein Rivierenhof, domeinwacht:   03 360 52 18 

 

GELDIG VOOR:  

 

Toelating tot het betreden van, en parkeren in, het domein met voertuigen  

uitsluitend bestemd voor de uit te voeren werken. 
 
 

 

RIJWEG te volgen door contractor: uitsluitend via de route bepaald door domeinwacht 

PARKEREN voertuigen contractor: uitsluitend op de locaties bepaald door domeinwacht 

Deze kaart dient duidelijk zichtbaar aangebracht achter de voorruit, bij het binnen rijden van het domein 

 


