Houd u aan de
veiligheidsinstructies!

Contact
vestiging Rheden

Algemeen: 026 497 56 00
(Na kantooruren: 112)
Veiligheidshesje
verplicht

Veiligheidsbril

Stofmasker

Bij alarm begeeft u zich naar de
verzamelplaats en volg de
aanwijzingen van de BHV op.

Gehoorbeschermers

Veiligheidshandschoenen

Veiligheidsinstructies
voor bezoekers

Veiligheidsschoenen

Geachte bezoeker,

Verboden
te roken

Hoogspanning

Open vuur
verboden

Ontvlambare
stoffen

Verboden te
fotograferen

Bijtende
stoffen

Geen
toegang
voor
onbevoegden

De Meteoor Beton B.V.
Schaarweg 4
6991 GV Rheden
Telefoon: 026 497 56 00

Gevaar

Welkom bij deze vestiging van BTE
Nederland BV. Wij stellen alles in
het werk om uw bezoek veilig te
laten verlopen. Daarom informeren
wij u aan welke richtlijnen u zich als
bezoeker dient te houden. Tevens
vindt u informatie over hoe te
handelen in geval van nood.
Lees deze folder s.v.p. zorgvuldig
door en stel eventuele vragen aan uw
contactpersoon bij deze vestiging.
Wij wensen u een plezierig en veilig
bezoek aan onze vestiging.

onderdeel van

Nooduitgang

Nooduitgang

Verzamelplaats

Directie BTE Nederland BV

Plattegrond
vestiging Rheden

Volg altijd de
veiligheidsvoorschriften

• Volg de instructies van de vestigingsmedewerker op. Draag de uitgereikte
veiligheidshesjes en, indien noodzakelijk,
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Respecteer de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen.

OPSLAG

• Drugs en alcohol zijn verboden, zowel in
de gebouwen als op het terrein.

• Fotograferen zonder uitdrukkelijke
toestemming is verboden.

OPSLAG

PRODUCTIEHAL

• Roken is verboden behalve op de
aangewezen plaatsen.

AED

KANTINE

OPSLAG

VERZAMELPLAATS

• Roep in noodgevallen hulp in op basis
van de contactgegevens op de andere
zijde van deze folder of op de prikborden.

OPSLAG

• Bij alle belangrijke ingangen vindt u
verdere informatie over nood- en ongevallenprocedures en evacuatieroutes.
• Op onze vestigingen werkt men met
grote/zware elementen, houdt u zich
daarom aan de looppaden. Loop nooit
onder een last.
• Een heftruck heeft altijd voorrang.
• Loop niet te dicht bij een heftruck.
• Uw contactpersoon van deze vestiging
geeft u graag nadere informatie als ook
antwoord op uw vragen.

PRODUCTIEHAL

AED

KANTOOR

LAB ASCEM

OPSLAG
PRO
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