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ONTHAAL CONTRACTORS 
TPA ANTWERPEN 

 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 
Contractors moeten zich steeds aanmelden aan de receptie van Toerisme Provincie Antwer-
pen.  

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 aan-
geduide plaatsen. De maximum snelheid bedraagt 5 km/h. 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 
Meld het gebruik van gevaarlijke producten bij aankomst. De veiligheids- of SDS fiches steeds 
bijhebben. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen of lek-
kage van producten dadelijk de receptie van TPA verwittigen. 

 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van materiaal of materieel van de TPA is enkel toegestaan mits goedkeuring.  

 

WAT BIJ BRAND? 
BEL (0)112 EN WAARSCHUW ONMIDDELLIJK  EEN MEDEWERKER VAN TPA OF DE MEEST NA-
BIJE DIENST OF DE RECEPTIE.  
ALARM 
WAARSCHUWINGEN: Continue sirene: evacuatie voor iedereen.  

EVACUATIE: 
• bij evacuatiesignaal: volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang.  
• Ga naar de verzamelplaats: DE PICKNICKPLAATS achteraan het TPA-gebouw. Blijf 

daar tot iedereen geregistreerd is!  
• volg de aanwijzingen van de medewerkers van TPA. 

 

 
WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Bij werken met open vlam of vonkoverslag is een vuurvergunning verplicht.  Neem contact op 
met het milieuaanspreekpunt (Eva Turcott) voor het aanvatten van de werken. Regels nale-
ven zoals gesteld in L_ALG_Algemene Milieu- en veiligheidsregels voor contractorfirma's. 

 

EHBO 
Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan het secretariaat of receptie van 
TPA. Aan het EHBO-lokaal (refter-1) zijn nooddouches ter beschikking. 

 

 
AFVAL 
Neem afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds mee, tenzij anders overeengekomen. De-
poneer in geen geval afval in containers van de TPA zonder toestemming.  

VRAGEN? 
Met vragen over één van bovenstaande instructies, kunt u terecht bij uw contactpersoon. 
Directeur Gilles Facon, 03 240 63 94, 0470 93 06 17 
Milieuaanspreekpunt, Eva Turcott, 03 240 63 81 
Receptie + EHBO: 03 240 63 61 

 

 


