BEZOEK AAN METAAL TRANSPORT
Adres: Heijplaatweg 16, 3089 JC, Rotterdam
Navigatieadres: Droogdokweg 40, 3089 JL, Rotterdam
Google Maps: Link
Parkeren kan op de parkeerplaats aan de rechterzijde van de terminal.

Als u uw auto geparkeerd heeft kunt u zich melden bij de intercom. Volg de instructies van de
intercom en het overige personeel op.
Het kantoor bevindt zich midden op het werkterrein van de terminal. Daarom is het verplicht om een
veiligheidshesje te dragen. Als er hijswerkzaamheden verricht worden is het tevens verplicht om een
helm te dragen. Deze kunt u vinden in de kast achter de deur.
Daarnaast betreedt u een ISPS-terrein en daarom zijn wij verplicht uw bezoek te registreren.
Hiervoor meldt u zich bij het loodskantoor op de begane grond.

Lees op de volgende pagina onze gedrags- en verkeersregels.
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1.1 Gedragsregels:
•
•
•
•
•
•
•

Het is voor voetgangers verplicht om signaalkleding te dragen op de gehele terminal.
Het is voor voetgangers die zich begeven op het werkterrein buiten het looppad verplicht om
veiligheidsschoenen te dragen.
Als er hijswerkzaamheden verricht worden is het ook verplicht om een helm te dragen
binnen een straal van 40 meter van de kraan.
Het is verboden om een mobiele telefoon of enig ander mobiel apparaat te gebruiken dat
voor afleiding zorgt tijdens deelname aan het verkeer.
De loodsen en het opslagterrein zijn verboden gebied voor voetgangers met uitzondering van
loodsbazen, ladingcontroleurs en bevoegd kantoorpersoneel.
Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs aanwezig te zijn op
de terminal of deze goederen te nuttigen op de terminal.
Het is tevens verboden om onder invloed te zijn van medicijnen die het reactie vermogen
verminderen.

1.2 Verkeersregels:
•
•
•

De maximumsnelheid op de terminals bedraagt 15 km per uur.
Op de terminal is eenrichtingsverkeer voor externe transportmiddelen.
Voetgangers hebben altijd voorrang op interne- en externe transportmiddelen.

Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
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