Reglement voor het betreden van het terrein van KUNNIG
Aanmelden bij receptie
Bezoekers melden zich aan bij de algemene receptie, bereikbaar via de hoofdingang.
Chauffeurs en bijrijders helpen we verder aan de receptie van shipping, achteraan het gebouw en
bereikbaar via de groene poort links van de hoofdingang.

Verplicht op het terrein

Verboden op het terrein

Opgelet voor

Terreinregels KUNNIG
1. Op het terrein zijn de algemene bepalingen van de verkeerswetgeving van toepassing, de
maximumsnelheid is 10 km/h. De oprijlaan is eenrichtingsverkeer, terugdraaien is dus verboden. Elke
chauffeur volgt en respecteert steeds de opgegeven signalisaties.
2. Elk voertuig rijdt het terrein op met brandende zwaailichten of met vier brandende richtingaanwijzers,
eventueel met brandende dimlichten bij verminderde zichtbaarheid.
3. Elke chauffeur meldt zich aan bij de receptie van shipping, achteraan het gebouw. De motor van het
voertuig wordt hierbij afgezet en de handrem op.
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4. Tijdens het laden en lossen blijft de chauffeur bij de vrachtwagen aan het laad- en losdock, op de
daarvoor voorziene plek, achter de afsluiting. Op de losvloer is slechts één persoon per vrachtwagen
toegelaten. Vrij rondlopen is verboden.
5. Na het laden en voor vertrek maakt de chauffeur of bijrijder elke lading stevig vast. KUNNIG is hiervoor
niet verantwoordelijk.
6. Dankzij het dimmen van het geluid van de autoradio e.a., zijn waarschuwingssignalen beter hoorbaar.
Bij een waarschuwingssignaal dient elk chauffeur zijn voertuig van het terrein te verwijderen en op
straat te parkeren. De evacuatieverantwoordelijke zal hiervoor richtlijnen geven.
7. Elke chauffeur of bijrijder is steeds verantwoordelijk voor de veiligheid en het veilig gebruik van zijn
eigen transportmiddelen die hij, na toestemming van de verantwoordelijke van shipping of zijn
assistent, op het terrein kan gebruiken.
8. Wees als chauffeur steeds aandachtig voor rondrijdende vorkliften of transportvoertuigen én voor het
personeel dat zich op het terrein bevindt.
9. Eten en drinken is verboden op het terrein maar kan wel in de vrachtwagen tijdens het wachten bv.
voor het lossen. Een toiletbezoek kan aangevraagd worden aan de verantwoordelijke van shipping of
zijn assistent.
10. Op het volledige terrein is het nuttigen, onder invloed verkeren, het verhandelen of in het bezit zijn van
alcohol of drugs verboden.
11. Fotograferen of filmen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de
vestigingsverantwoordelijke.
12. Roken en vuur maken is verboden.
13. Dieren blijven veilig in het voertuig.
14. Het is ten strengste verboden om afval achter te laten.

Bedankt voor uw bezoek en het naleven van de terreinregels!

KUNNIG
Kielsbroek 2
B-2020 Antwerpen
T +32(0)3 248 48 11
F +32(0)3 248 76 41
info@kunnig.com
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