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TERMINAL REGLEMENT -  BCTN  
1. Dit terminalreglement is van toepassing op de BCTN Terminals. Het betreden van de BCTN Terminal te 

voet of per voertuig impliceert de kennisname én de aanvaarding ervan, zoals dit voorafgaandelijk goed 
kenbaar werd gemaakt aan de betreder.  

2. De terminalfaciliteit staat onder camerabewaking. 

3. Elke betreder dient zich vóór het betreden van de BCTN Terminals aan te bieden aan de burelen.  

4. Kinderen en dieren zijn niet toegelaten op de BCTN Terminals. 

5. Elke betreder volgt strikt de instructies van de terminalverantwoordelijke of zijn aangestelden en is 
verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen.  

6. Het betreden van de BCTN Terminals, alsook het besturen en stationeren/parkeren van voertuigen op 
de BCTN Terminals gebeurt uitsluitend op eigen risico.  

 
7. Op de BCTN Terminals is de Nationale wegcode van toepassing met uitzondering: havenwerktuigen, 

spoorvoertuigen en BCTN dienstwagens hebben absolute voorrang. Personen- en bestelwagens 
betreden de terminal met de 4 knipperlichten aan. De aangegeven rijrichting en de andere 
verkeersaanduidingen moeten strikt worden nageleefd. Tenzij anders aangeduid, is de maximum 
toegestane snelheid op de BCTN Terminals 15 KM per uur. Parkeren mag alleen op daartoe met het 
kenteken "P" aangeduide parkeerplaatsen. Iedere beperking van de vrije doorgangsruimte op een rijweg, 
het spoor of aan de ingang van magazijnen, installaties en brandblusvoorzieningen is verboden. 

 
8. BCTN Terminals draagt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaarder en wijst elke 

verantwoordelijkheid af voor alle schadegevallen (onder meer: ongeval, diefstal, beschadiging, explosie 
of brand) voor zover geen grove fout of bedrog in hoofde van BCTN Terminals bestaat.  

 
9. Het maken van foto’s of filmopnames is verboden zonder voorafgaande toestemming van de 

terminalverantwoordelijke. 
 
10. Roken is verboden op de BCTN Terminals, behoudens op de speciaal hiertoe aangeduide plaatsen. Het 

is tevens verboden alcohol en/of drugs te gebruiken. Bij vermoeden van gebruik voor het betreden van 
de BCTN Terminals, kan de betreder en/of zijn passagiers de toegang geweigerd worden. 

 
11. Chauffeurs die goederen of container komen ophalen/afleveren dienen hun voertuig laad-/losklaar en - 

bij laden - gereinigd aan te bieden. Het laden/lossen van voertuigen die niet laad-/losklaar zijn, gebeurt 
op eigen risico van de transporteur, met inbegrip van elke schade aan het voertuig die hiervan het 
gevolg zou zijn. Opmerkingen over de wijze van lossen/laden of over de te laden/lossen goederen of 
container moeten door de chauffeur worden vermeld op het laaddocument/CMR en afgetekend door de 
chauffeur en de verantwoordelijke van de BCTN Terminals. De chauffeur is verantwoordelijk voor het 
degelijk en veilig vastzetten van de geladen goederen volgens de “Cargo Securing Guidelines”.  
De chauffeur verlaat slechts de cabine met het oog op controle van de activiteiten bij belading/lossing. 
Passagiers blijven tijdens de operaties in het voertuig. Het is verboden te overnachten of voertuigen 
achter te laten op de parking van de BCTN Terminals.  

 
12. Bij elk incident of ongeval verwittigt de betreder in eerste instantie de terminalverantwoordelijke of zijn 

aangestelde. Een aanrijdingformulier moet altijd en onmiddellijk volledig worden ingevuld en 
ondertekend door beide partijen wanneer één of meerdere voertuigen betrokken zijn. De 
omstandigheden van het incident of ongeval en de nodige gegevens worden correct, duidelijk leesbaar 
en volledig genoteerd. 

 
13. Elke betreder zal de milieuaspecten in acht nemen; de bodemverontreiniging beperken, afval beheren, 

waterverontreiniging beperken, stof reduceren en zuinig omspringen met energie. Deze doelstellingen 
gelden als richtlijn in alle werkomstandigheden in onze milieu- en leefomgeving op de BCTN Terminals. 

 
14. Bij geschillen geldt enkel het Nationale recht en zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk 

arrondissement waar de BCTN Terminals gelegen zijn. 
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