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Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog  

vragen of opmerkingen, neem contact op met  

onze receptie, telefoonnummer 023 541 33 33.

Parkeren
Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde 

parkeerplaatsen. Op de terreinen gelden de landelijke  

verkeersregels.

Toegang hoofdkantoor
Iedere bezoeker meldt zich bij de receptie. U ontvangt bij 

aankomst een bezoekerspas; deze dient u zichtbaar te  

dragen en bij vertrek weer in te leveren. De receptie meldt 

uw gastvrouw/-heer dat u bent gearriveerd, waarna u 

wordt opgehaald. Zonder begeleider is het niet toegestaan 

de locatie te betreden.

Gebruik faciliteiten
•  Het personeelsrestaurant is geopend van 11:30-13:30 uur. 

Na gebruik van de lunch dient u uw serviesgoed zelf mee 

te nemen naar de afruimbalie.

•  Telefoon, kopieerapparaat en overige apparatuur mag 

alleen in overleg met uw gastvrouw/-heer worden 

gebruikt. Alleen in alarmsituaties is het zonder  

toe stemming toegestaan gebruik te maken van  

de bedrijfstelefoon.

Algemene huis- en 
veiligheidsregels

Geldend voor alle locaties van  
de sector Drinkwater van PWN



EHBO-middelen
Van de contractor wordt verwacht zelf EHBO-middelen tot 

zijn beschikking te hebben.

Werkvergunningen
Voor alle werkzaamheden door derden is een geldige  

veilig-werkvergunning vereist, waarop risico’s en te

nemen voorzorgsmaatregelen zijn vermeld.

Op een bijlage bij de werkvergunning wordt verwezen naar 

specifieke risico’s waarmee u in aanraking kunt komen en 

de hierbij te nemen maatregelen. Bij twijfel, raadpleeg de 

PWN-werkverantwoordelijke.

Werktijden
Tussen 08:00-16:30 uur, tenzij anders overeengekomen.

Toegang
De PWN-verantwoordelijke verleent u toegang tot de  

locatie van de sector Drinkwater.

Voor aanvang werkzaamheden
Stel u op de hoogte van:

•  de aangegeven vluchtroutes

• de dichtstbijzijnde blusmiddelen

• de alarmkaarten nabij de ingang

• de nood- en oogdouches

Persoonlijke beschermingsmiddelen
•  Daar waar voorgeschreven, dient u uw persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken.

•   Op de toegangsdeuren staan de verplicht te dragen  

persoonlijke beschermingsmiddelen aangegeven met 

blauwe borden.

•  U bent zelf aansprakelijk voor eventueel opgelopen 

schade door geen of verkeerd gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Na afloop van de werkzaamheden
U dient de werkplek netjes achter te laten en eventueel 

verstrekte dagpassen, sleutels, informatie- en

tekeningenmappen en werkvergunningen bij de  

PWN-werkverantwoordelijke in te leveren.

Locatiespecifieke regels
Locatiespecifieke regels worden op de werkvergunning en/

of door de PWN-werkverantwoordelijke kenbaar gemaakt.

De contractor zal
•  de door PWN verstrekte werkvergunning bij zich hebben 

tijdens uitvoering van het werk

• zichtbaar een toegangspas bij zich dragen

•  voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen 

gebruiken

• de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift

•  bij het werken op hoogte gebruikmaken van  

valbeveiliging

• gevaren en ongewone voorvallen melden

• deugdelijk en gekeurd gereedschap gebruiken

• de werkplek netjes achterlaten

• niet in de gebouwen van PWN roken

•  geen alcoholische dranken of drugs gebruiken en/of  

in bezit hebben

• geen kinderen meenemen

• parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen

•  bodem-, lucht- en waterverontreiniging voorkomen en 

in geval van verontreiniging direct melden bij de PWN-

werkverantwoordelijke

Melden van brand, ongevallen en storingen:
Brand en ongevallen meldt u via het landelijk  

alarmnummer 112.

En aan PWN via telefoonnummer 023 541 33 99.

Storingen meldt u aan uw PWN contactpersoon.

•  Gebruik de locatiegegevens van de alarmkaart die bij 

de ingang hangt.

•  Brand en ongevallen altijd eerst melden voordat u  

maatregelen neemt.

•  Meld de brand zo mogelijk door middel van het stukslaan 

van het glas van een handbrandmelder.

Meld in alle gevallen:
• Te alarmeren hulpdienst(en)

• Plaats, adresgegevens (alarmkaart)

• Omschrijving noodsituatie

• Toestand van en aantal slachtoffers

• Waar en hoe u te bereiken bent

Blijf bij het slachtoffer tot er (bedrijfs)hulpverlening ter 

plaatse is. Blijf telefonisch bereikbaar.

Bij brand
• Open nooit een deur waar rook onder door komt.

• Waarschuw personen die in gevaar zijn.

•  Tracht de beginnende brand te blussen met de  

aanwezige blusmiddelen.

Hoorbare en zichtbare alarmsignalen
•  Zodra een ontruimingsalarmsignaal klinkt sluit u, als dat 

mogelijk is, ramen en deuren en schakelt u apparatuur uit.

•  Verlaat het gebouw zo snel mogelijk via aangegeven 

vluchtroutes.

•  Volg de aanwijzingen van de eventueel aanwezige 

BHV’ers op.

•  Meld u op de daartoe aangegeven verzamelplaats, zodat 

vastgesteld kan worden of een ieder het pand veilig heeft 

kunnen verlaten.


