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Welkom bij European Bulk Services B.V. (EBS)
Bij het betreden van het EBS terrein dient u onze voorschriften 
na te leven. Bij EBS zijn de internationale beveiligingsregels van 
ISPS van kracht. Dit betekent o.a. dat bezoekers en medewerkers 
van contractors minimaal 24 uur van te voren bij de beveiliging 
moeten worden aangemeld. In verband met de ISPS-code kan er 
controle van uw tas, koffer of voertuig plaatsvinden op het bezit 
van verboden middelen en wapens. 
Over het gehele terrein is er cameratoezicht.

Aankomst en vertrek
Bij aankomst dient u zich te melden bij de beveiligingsloge. 
U dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 
Na inschrijving ontvang u een bezoekerspas. Bij het verlaten van 
het terrein dient u deze pas en de eventueel geleende helm en 
hesje weer in te leveren in de beveiligingsloge. 

Verkeersregels
Op ons terrein is de Nederlandse Wegenverkeerswet van 
toepassing, daarnaast gelden er specifieke EBS regels.

• De maximum snelheid is 15 km per uur. 

• Volg alleen de aangegeven routes.
  (de blauwe routes op de plattegrond)

• Overige routes mogen alleen onder begeleiding van 
  een medewerker van EBS worden gevolgd.

• Op het terrein gelden beperkte doorrijhoogtes.  
  Let op, de maximale doorrijhoogte is 4 meter.

• Laadschoppen en bedrijfswerktuigen hebben te allen 
  tijde voorrang op het overige verkeer.

• Machines kunnen plotseling automatisch starten en  
  banden kunnen gaan draaien.

• Het rijden over hoogspanningskabels is ten 
  strengste verboden.

• Let erop dat bij het passeren van losbruggen, 
  de grijper boven de bunker stil hangt of boven een  
  schip. Loop of rijd nooit onder een grijper door!

• Parkeer uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen. 
  (zie plattegrond op de achterkant)

• Parkeren voor doorgangen en brandkranen, op wegen, 
  machinebanen of treinrails is verboden.

• Tijdens het rijden is het gebruik van een mobiele 
  telefoon niet toegestaan. U mag uw telefoon wel 
  bedienen (handsfree) via het dashboard, mits u dat 
 voor het rijden heeft ingesteld.

Gedragsregels
• Houd gebouwen en terreinen schoon, gooi uw  
  afval in de daarvoor bestemde bakken.

• Laat geen materiaal of gereedschap slingeren  
  tijdens en na werkzaamheden.

• Meld een onveilige situatie onmiddellijk bij 
  de beveiliging. 

• Reinig uw voertuig voor het verlaten van het terrein. 
  Personenauto’s kunnen gratis worden gewassen bij 
  de uitgang, overige voertuigen op de daarvoor 
  bestemde wasplaats.

• Let op elkaars veiligheid en spreek elkaar aan op  
  ongewenst gedrag. 

Aansprakelijkheid
Een ieder die het EBS terrein, de gebouwen of de 
afgemeerde schepen bezoekt, bevindt zich daar met 
de bij hem/haar behorende vervoersmiddelen en 
goederen geheel op eigen risico. Dit houdt in dat EBS 
of de door EBS tewerkgestelde personen niet 
aansprakelijk zijn voor enige schade.

Calamiteiten
Bij calamiteiten belt u direct het alarmnummer: 
0181 - 243555 
Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van 
de beveiliging.

              Op aangeven van onze bedrijfshulpverleners dient u 
              zich bij calamiteiten te begeven naar de verzamelplaats. 
              Deze bevindt zich in de kantine in het kantoorgebouw.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht.*

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.

Het dragen van reflecterende kleding is verplicht.*

Het dragen van een reddingsvest is verplicht bij alle 
toegangen tot het water en drijvende objecten.

Bij werken op hoogte dienen er maatregelen te worden 
genomen om vallen te voorkomen. 

Het is verboden om onder draaiende machines of
transportbanden door te lopen. 

Roken op het terrein is strikt verboden. Dit is alleen 
toegestaan in de rookruimtes bij kantoor.

Fotografie en filmen voor publicatie is ten strengste 
verboden, zonder voorafgaande toestemming van EBS.

Het gebruik en bezit van alcohol of drugs, evenals het 
onder invloed zijn van alcohol en drugs is op het gehele 
terrein verboden.
*Deze zijn in bruikleen te verkrijgen bij de beveiliging.

Algemene veiligheidsregels


