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Onthaal Contractors 
PRZ 

 

HOU DIT BLAD STEEDS BIJ U EN LEVER TERUG IN AAN DE RECEPTIE NA DE WERKEN!  
MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 
Vooraleer het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te betreden, moet men zich aanmelden 
aan de receptie van de camping.  

 

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. De maximum snelheid 
bedraagt 20 km/h. 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 
Bij gebruik van gevaarlijke producten melden bij aankomst. De veiligheids- of MSDS fiches 
steeds bij hebben. Persoonlijke beschermings-middelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen 
of lekkage van producten dient men dadelijk één van de werkleiders of de aanwezige wachter 
te verwittigen. (tel. zie onder) 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van materiaal of materieel van het Zilvermeer is enkel toegestaan mits goedkeu-
ring.  

ALARMEN 
Waarschuwing: Via omroepsysteem op het domein. 
Evacuatie: Via omroepsysteem op het domein. 

 

 
 

WAT BIJ BRAND? 
Bel 014/47.22.50 (brandtelefoon receptie camping Zilvermeer) en 
WAARSCHUW ONMIDDELLIJK  EEN VAN DE WERKLEIDERS OF DE AANWEZIGE WACHTER  
Tel. zie onder 
EVACUATIE: 
• bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats buiten : vooraan op 
de parking aan de receptie van de camping 
• volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Zilvermeer. 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Bij werken met open vlam of vonkoverslag is een vuurvergunning verplicht.  Neem contact op 
met één van de werkleiders voor het aanvatten van de werken. Regels naleven zoals gesteld in 
L_ALG_AlgemeneMilieuVeiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

EHBO 
Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan één van de werkleiders of de 
aanwezige wachter (tel. zie onder). 

 

AFVAL 
Afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds meenemen, tenzij anders overeengekomen. In 
geen geval afval in containers van het Zilvermeer deponeren zonder toestemming. 

 

VRAGEN? 
Met vragen omtrent één van bovenstaande instructies kan u terecht bij  uw contactpersoon.  
Belangrijke contactpersonen binnen het Provinciaal Domein Zilvermeer: 
Directeur Igor Geubbelmans: 014/82.95.10 
Verantwoordelijke Infrastructuur Eddy Engelen:  0496/18.04.56 
Werkleider : 014/82.95.27 
Wachter1: 0496/18.04.67 
Wachter2: 0496/18.04.71 

 

 


