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VEILIGHEIDSREGELS CHAUFFEURS  
 

  

 

 

 Melden bij de Beveiliging (locatie Billitonweg) of bij de Controlekamer (locatie Mining) 

 Geen toegang zonder laadnummer 

 Identificatieplicht 

 Passagiers en dieren niet toegestaan 

 Verboden op het terrein rond te dwalen 

 Chauffeurs voor food grade verladingen dienen Nederlands, Engels of Duits te spreken 

 Niet laden zonder toestemming Nedmag 
 

    
 

   
 
 

Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) op de Nedmag terreinen: 

 Veiligheidshelm 

 Veiligheidsbril met zijbescherming 

 Veiligheidsschoenen 

 Kleding bij gevaarlijke stoffen: armen, benen en lichaam bedekkend  

 Handschoenen, geschikt voor het omgaan met de Nedmag producten 
 

     

 Nederlandse verkeersregels van toepassing 

 Maximum snelheid: 20 km/uur 

 Parkeren op de aangewezen plaatsen en motor uitzetten 
 

   
 

 Roken, drinken of eten tijdens het laden is niet toegestaan 

 Kantine en toilet voor chauffeurs tegenover de weegbrug 

 Verboden alcohol en/of drugs bij zich te hebben en/of onder invloed hiervan te zijn 
 

   

 Het gebruik van mobiele geluidsdragers (Mp-3 spelers) is verboden 

 Filmen en fotograferen alleen met toestemming van de Nedmag toezichthouder  

 
 
 

 

 Voorkom lekkages 

 Laat geen afval achter op het Nedmag terrein 

 Rijd niet met open luiken 

  

Meld lekkages, gevaarlijke situaties en ongevallen meteen bij de Nedmag toezichthouder of bel 
het interne alarmnummer: locatie Billitonweg 0598 651 222, locatie Mining 06 555 641 59  
 

 

 
Bij alarm:  ga naar de verzamelplaats en volg instructies op 

 
Bij niet naleven van de regels kan de toegang tot het terrein geweigerd worden 

 

 
Nedmag produceert hoogwaardige producten voor uiteenlopende toepassingen op basis van 
magnesiumzout van een ongeëvenaarde zuiverheid. 
 
Veiligheid is een van de kernwaarden van Nedmag. We willen dat iedereen die op het Nedmag terrein 
aan het werk gaat, het terrein weer veilig en gezond kan verlaten. 
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