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Onthaal Contractors 
avAnt RIVIERENHOF 

 
MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 

Meld u aan bij de balie (inkomhal). 
 

ROOKVERBOD 

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

tograferen of filmen enkel mits toestemming. 
 

 

PARKING 

Er kan geparkeerd worden op de daarvoor voorziene parking. Laden en lossen kan maar hou er 

rekening mee dat je de weg niet verspert voor het gebouw. 
 

 

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 lekka-

ge van producten dichtstbijzijnde schoolmedewerker verwittigen of het nummer 11 bellen.   

 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Het gebruik van ons materiaal of materieel, veranderen van instellingen en bedienen van scha-

kelaars enkel toegestaan mits toestemming. 
 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 

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

op met het milieuaanspreekpunt vóór het aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals 

gesteld in L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 
 

 

WAT BIJ BRAND? 
VERWITTIG DICHTSBIJZIJNDE SCHOOLMEDEWERKER OF BEL  NUMMER 4 5900 (intern) of 03 

360 59 00 
en DRUK EEN BRANDMELDKNOP IN   

ALARM 

Continue sirene: evacuatie voor iedereen. 

 

EVACUATIE 

Bij evacuatiesignaal:   

- evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats op de speelplaats 

- volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang.  

- volg de aanwijzingen van de avAnt-medewerkers. 

 

 
 

 

 

ASBEST 

Er is een asbestinventaris opgemaakt en asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. Volg de 

veiligheidsvoorschriften. 
 

 

GROND- en EVACUATIEPLAN 

Overal in het gebouw kan je een grond- en evacuatieplan terugvinden. 

 

EHBO 

Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk  aan de dichtstbijzijnde schoolmede-

werker of het nummer 11 bellen. 

 

AFVAL 

Neem afval, met inbegrip van verpakkingen én afvalwater, steeds mee, tenzij anders overeen-

gekomen.  

In geen geval afval in containers of vuilbakken van de school deponeren zonder toestemming. 
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VRAGEN? 

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

Andere contactpersonen: 

- Noodnummer: 4 5900 (intern) of 03 360 59 00  

- Milieuaanspreekpunten: 0478 24 75 80 

- Aanspreekpunt Veiligheid: 0479 75 83 05 

- Directie: 0471 55 03 91 
- Conciërge: 0471 29 54 24 

 

 


