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COÖPERATIE CITY TERMINAL TERREINREGELS 

Houd er rekening mee dat er op de City Terminal terminals containers op,- en overgeslagen worden middels 
zwaar materieel en dat er gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn. Betreden van het terrein geschiedt op eigen 
risico. 
 
Houd de volgende algemene regels daarom ALTIJD in acht: 

 
✓ Eenieder dient zich te confirmeren aan de regels en pictogrammen op o.a. de bebording. 
✓ Eenieder dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en/of ID-bewijs. 
✓ Het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidsvest en veiligheidshelm zijn verplicht op 

de terminal, tenzij anders aangegeven. 
 

✓ Bezoekers van de terminals dienen altijd voorgemeld te zijn door een medewerker van 
één van de partijen van de City Terminal.  

✓ U dient zich op verzoek van de beveiliging te identificeren. Houd een geldig 
legitimatiebewijs bij de hand. 

✓ Toegang wordt uitsluitend verleend voor de periode en de aard van het bezoek. 
✓ Het is verboden zich zonder geldige toegangspas op de terminals te bevinden.  
✓ De beveiliging zal steekproefsgewijs visitaties uitvoeren. 
✓ Een videobewakingssysteem is onderdeel van de beveiliging van de terminals 
✓ Het is ten strengste verboden om zonder toestemming op de terminals te filmen of te 

fotograferen  
 

✓ De regels volgens de wegenverkeerswet zijn van toepassing op de terminals, tenzij anders 
aangeven door Coöperatie City Terminal: 
In de operationele gebieden geldt een maximum snelheid  van 15 km per uur.  
In gebieden tussen de Multitainers is dit 5 km per uur 
Buiten de operationele gebieden geldt een maximum snelheid  van 50 km per uur. 

✓ Er geldt een algeheel inhaalverbod op de terminals. 
✓ Op de terminals geldt een parkeerverbod, tenzij dit anders is aangegeven. Voor 

leveranciers van schepen zijn speciale parkeerplaatsen aanwezig. 
✓ Wees bewust van het vrachtverkeer en het feit dat er gewerkt wordt met zwaar 

materieel. Houdt ten alle tijde oogcontact en wees bewust van het beperkte zicht van de 
chauffeurs (dode hoek). 

✓ Vrachtwagens die containers komen laden of lossen wordt toegang verleend d.m.v. hun 
CargoCard.  

✓ Het is chauffeurs NIET TOEGESTAAN om bijrijders/2e chauffeurs de terreinen mee op te 
nemen, tenzij deze zijn voorgemeld bij de beveiliging.  

✓ Tijdens het vervoer dienen containers en andere goederen gezekerd te zijn. 
 

✓ Tijdens het laden/lossen chauffeurs ALTIJD in het zicht van de kraanmachinist en/of 
carrierchauffeur 

✓ Het is verboden om op de gehele terminal te roken dit is alleen toegestaan in de daarvoor 
aangewezen ruimtes. 

✓ Open vuur is op alle terminals verboden. 
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COÖPERATIE CITY TERMINAL TERREINREGELS 

✓ Het gebruik, het onder invloed zijn als ook het bezit van en de handel in verdovende 
middelen en alcohol zijn verboden. City Terminal hanteert een ADM beleid (Alcohol, 
Drugs Medicatie). 

✓ Zonder toestemming van leidinggevend personeel mogen geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

✓ Het is verboden om zich zonder toestemming in de operationele gebieden te bevinden.  
✓ Respecteer afzettingen en markeringen. 
✓ Het is verboden om zonder toestemming installaties en machines te bedienen of te 

betreden. 
✓ Houd brandblusmiddelen, (nood)uitgangen en toegangen vrij. 
✓ Houd de terminals schoon. 
✓ Alle (bijna) incidenten (schades, lekkages, ongevallen etc) dienen gerapporteerd te 

worden aan het veiligheidsteam of het leidinggevend personeel van de terminal.  
 

✓ Bij calamiteiten of ontruiming altijd de aanwijzingen opvolgen van het leidinggevend 
(BHV) personeel van de terminal. 

✓ BIJ NOOD OF CALAMITEITEN:  010-2942527 
 
 
 

 
 

 


