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Onthaal Contractors 

Entiteit 
 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 

Vrijbroekpark: aanmelden aan receptie bezoekerscentrum  

Neteland, Broek de Naeyer: telefonisch aanmelden bij werkleider (tel zie onderaan).  
 

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. De maximum snelheid bedraagt 30 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. Ver-

wittig bij morsen of lekkage van producten dadelijk de werkleider of één van de aanwezige do-

meinwachters (tel. zie onderaan). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

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

WAT BIJ BRAND? 
Vrijbroek: bel 015/45.13.80 (telefoon onthaal). 

Neteland, Broek de Naeyer: contacteer de nooddiensten op 112 en verwittig domeinwachters 

(tel. zie onderaan)  
Waarschuwing 

Via sirene aan garage, mondeling, via brandmeldknop, telefoon 

Evacuatie: 

Evacueer onmiddellijk naar verzamelplaats aan de kastanjedreef ter hoogte van de tennister-
reinen (Vrijbroekpark).  Volg de aanwijzingen van de medewerkers van de PGRM of van de 

brandweer..  

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

Meld het werken met open vlam of vonkoverslag aan de domeinbrigadier of werkleider vóór het 

aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals gesteld in 

L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContactorfirma’s. 

 

ASBEST 

Asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. Volg de veiligheidsvoorschriften.  
 

EHBO 

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

ters (tel onderaan) 

 

AFVAL 

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

Deponeer in geen geval afval in containers van de PGRM zonder toestemming. 
 

VRAGEN? 

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

Belangrijke andere contactpersonen binnen de  PGRM: 

Onthaal Vrijbroek: 015/45.13.80 

• Directeur Kristel Ketels: 015/45.13.93 

• Milieuaanspreekpunt industrieel Ingenieur Hubert Moens: 015/45.13.81 

• Domeinbrigadier Marc Goossens: 0479/29.30.94 
• Werkleider Dirk Duerloo: 015/45.13.85 

• Domeinwachters: 015/45.13.83 

 

 

Met opmerkingen [DMT1]: Nog extra figuren voor 
nooddouches en oogdouches, te plakken indien nodig: 

afbeelding in tekstregel, en uitlijnen in het midden van 

de cel:  

 


