Safe & Secure
Het is ten strengste verboden om:

It is strictly prohibited to:

1. Alcoholhoudende dranken en/of stimulerende
of verdovende middelen voor handen te
hebben en/of te gebruiken.

1. Have or to consume alcoholic beverages and
stimulants or drugs.

2. Zich op het terrein te begeven / te bevinden,
terwijl men verkeert onder een zodanige
invloed van alcohol of medicijnen waarvan
men redelijkerwijs kan vermoeden dat het
veilig gedrag daardoor nadelig wordt
beïnvloed.

2. Enter or stay on the premises while under
influence of previous consumed alcohol or
medication that influences the consciousness.

3. Te roken, open vuur te gebruiken op de
terminal of kantoor, op plaatsen waar
werkzaamheden worden uitgevoerd, waar
brandbare stoffen zijn of waar dit met een
sticker of bord is aangegeven.

3. Smoke or use open fire anywhere on the
terminal, the office or warehouses, accept for
the designated smoking areas.

4. Wapens bij zich te hebben, noch op het lijf,
noch in uw bagage, noch in uw voertuig.

4. Carry any weapon in your luggage, your
vehicle, or on your body.

5. Afval weg te werpen of achter te laten op de
terminal, behalve in de daarvoor aangegeven
afvalbakken.

5. Leave any garbage or litter accept in the
designated waste bins.

6. Te fotograferen op het terrein zonder
toestemming van de Terminal Manager.

6. Take photographs without permission of the
Terminal Manager.

7. Onder lasten door te lopen.

7. To walk under loads that are lifted by cranes,
forklifts or reach stacker trucks.

8. De motor van uw geparkeerde voertuig
stationair te laten draaien.

8. Run the engine idle when parked.

9. Mee te rijden op of in intern transport
materieel.

9. Drive as a passenger in or on internal
transport equipment.

10. Zich te begeven in “Restricted Areas”.

10. To enter restricted areas.

U betreedt dit terrein op eigen risico.

You enter this premises at your own risk.

