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Terreinreglement REC  
Lange Lijnbaan 14 te Harlingen 
 

 
 

 

  

Calamiteit/brand/ongevallen 
 

                       
 
Alarmnummer  0517 432 390 
Extern alarmnummer  1-1-2 
 

 Meld ongeval of calamiteit;  
 Blijf bij het slachtoffer tot een 

bedrijfshulpverlener (BHV hesje) aanwezig is; 
 Bij brand, meld de brand telefonisch of via de 

handbrandmelder; 
 Verlaat het gebouw wanneer je het 

ontruimingssignaal (slow-whoop) hoort; 
 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde 

(nood)uitgang en begeef je naar de 
verzamelplaats; 

 Neem omstanders mee; 
 Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

 
 Weegbrug en controlekamer 
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Algemene regels/ Veiligheid/ Milieu                                         

 Meld- en afmeldplicht bij weegbrug /portier 
ook van medepassagiers; 

 Kinderen onder de 12 jaar mogen het 
bedrijfsterrein niet betreden. 

 U mag zich op de locatie uitsluitend begeven 
tussen de toegangspoort en de plaats van 
bestemming(niet over containerwisselplaats); 

 Men mag het terrein alleen betreden voorzien van 
de daarvoor benodigde PBM’s; 

 Het is verboden om op de locatie onder invloed  
te verkeren van alcoholhoudende dranken of 
verdovende middelen: Het is ook verboden 

dergelijke middelen op de locatie in bezit te hebben.  
Omrin houdt zich het recht voor hier op te controleren; 

 Roken is alleen toegestaan op de aangegeven 
rookplekken; 

 U dient zich aan de aangegeven snelheid en 
verkeersregels te houden; 

 Eten en drinken op de werkplek is op grond van 
hygiëne (HACCP) en gezondheid niet toegestaan: 
Als u gebruik maakt van de kantine op de locatie dient 
u voor het betreden van de kantine vuile (werk)kleding 
of vuil schoeisel uit te trekken en uw handen te 
wassen; 

 
 

 

 
 
Algemene regels/ Veiligheid/ Milieu  
 

 Parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken 
(elders alleen in overleg REC personeel) 

 Het dragen van een helm is verplicht voor het 
gehele bedrijfsterrein m.u.v. contractorpark, 
ontvangsthal, containerwisselplaats en 
servicegebouw; 

 Het werken met een ontbloot bovenlijf, blote 
benen en open schoeisel op het bedrijfsterrein is 
verboden; 

 Vluchtwegen en de toegang tot veiligheids- 
middelen vrijhouden; 

 De REC heeft een werkvergunningprocedure. Ten 
alle tijden melden bij de controlekamer; 

 VCA/SCC verplicht, m.u.v. bezoekers; 

 Het is ten strengste verboden stoffen en/of  
producten uit het afval te verzamelen en mee te 
nemen; 

 Rest- en afvalstoffen gescheiden opslaan in de 
daarvoor bestemde containers. Werkplek en terrein 
schoon houden. 
 Meld ten alle tijden incidenten/schade bij de 

portier; 
 

 
 


