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1.1 INLEIDING 

Voor u ligt het Orde- en veiligheidsvoorschrift voor bezoekers van het bedrijventerrein van voestalpine Track 

Solutions Netherlands B.V. en voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. Wij verzoeken u voor uw en 

andermans veiligheid onderstaande voorschriften in acht te nemen bij betreding van het bedrijventerrein. 

1.2 ALGEMENE REGELS  

» Op het bedrijventerrein is de Wegenverkeerswet van toepassing. Daarnaast dient u zich te allen tijde 

te kunnen identificeren.  

» Het is u als bezoeker niet toegestaan zonder geldige reden of specifieke toestemming het 

bedrijventerrein of de kantoorgebouwen te betreden. Het magazijn mag alleen worden betreden op 

de blauw gemarkeerde gebieden.  

» De productielocaties op het terrein mogen alleen worden betreden onder begeleiding van een 

medewerker van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V./voestalpine Turnout Technology 

Netherlands B.V. Het is een ieder verboden om zich onder kranen te begeven.  

» Op het terrein geldt een maximum snelheid van 20 km per uur. Bij het betreden van het terrein dient u 

alert te zijn op rijdende treinen, auto’s, vrachtwagens, heftrucks, fietsers, voetgangers en andere 

weggebruikers. 

» Op het terrein vinden continu treinbewegingen plaats. De rijbaan kruist het spoor op verschillende 

onbewaakte overgangen. Op deze plaatsen is extra waakzaamheid noodzakelijk. Het is niet 

toegestaan de sporen te betreden zonder geldige reden of specifieke toestemming. 

» Bij optische en akoestische signalering overwegen verplicht te wachten tot verlichting uit is. 

» Roken is in de gebouwen van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. / voestalpine Turnout 

Technology Netherlands B.V. niet toegestaan, hiervoor zijn speciale rookcabines buiten de gebouwen 

geplaatst. 

» Het meenemen en/of gebruiken van alcoholhoudende dranken of drugs is verboden. 

» Afval dient te worden opgeruimd in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers. 

» Fotograferen of filmen is alleen toegestaan met toestemming van de afdeling Communicatie en dient 

vooraf te worden gemeld/aangevraagd via de receptie. 

» Bij vertrek kunt u d.m.v. kentekenregistratie het terrein verlaten.  

1.3 REGELS VOOR CHAUFFEURS EN LEVERANCIERS 

Voor chauffeurs en leveranciers gelden de volgende aanvullende regels: 

» Het magazijn van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. is voor goederenontvangst geopend 

van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur. Lossen van producten geschiedt bij voorkeur 

tijdens de openingstijden. Het magazijn van voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V. is voor 

goederenontvangst geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 15.30 uur. 

» Leveranciers dienen bij uitvoering van het werk de voorgeschreven persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken. 

» Laden en lossen op het terrein geschiedt, na toestemming van uw contactpersoon bij voestalpine 

Track Solutions Netherlands B.V./voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V., onder eigen 

verantwoordelijkheid.  

» In verband met de veiligheid is het voor (niet professionele) passagiers verboden het voertuig op het 

bedrijventerrein te verlaten.  

» Laden en lossen buiten openingstijden is niet toegestaan, zonder geldige reden en specifieke 

toestemming van uw contactpersoon bij voestalpine Track Solutions Netherlands B.V./voestalpine 

Turnout Technology Netherlands B.V. 

» Het is niet toegestaan met uw voertuig het magazijn in te rijden, zonder geldige reden en specifieke 

toestemming van uw contactpersoon bij voestalpine Track Solutions Netherlands B.V./voestalpine 

Turnout Technology Netherlands B.V. 

» Bij vertrek kunt u d.m.v. de kentekenregistratie het terrein verlaten.  
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1.4 VEILIGHEIDSREGELS: WAT TE DOEN BIJ BRAND OF EEN ONGEVAL 

 

 

 

 

ALARMNUMMER RAILPRO :     035 – 6889 808 

Algemeen noodnummer: 112 

Zeg duidelijk:   

 

» Wie u bent;  

» Wat er is gebeurd;  

» Waar u bent. 

 

  

  

BIJ ONGEVAL : 035 – 6889 808 

 

» Blijf bij het slachtoffer tot bedrijfshulpverlener aanwezig 

is. 

» Volg instructie bedrijfshulpverlener op.  

 

BIJ BRAND : 035 – 6889 808 

 

» Voorkom uitbreiding. 

» Blus zelf, indien mogelijk. 

» Waarschuw uw naaste collega’s en breng uzelf in 

veiligheid. 

 

 

 

 

GEBOUW VERLATEN : 

  

» Volg richting aanwijzing. 

» Gebruik de nooduitgangen. 

» Verzamel op het parkeerterrein. 

» Verlaat nooit het terrein zonder u af te melden. 

» Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op. 
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1.5 PLATTEGROND TERREIN* 
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