Rozenburg Havennumer 5210
Toegangsinstructie voor beroepschauffeurs van logistieke dienstverleners en
leveranciers van materialen
In deze instructie zijn de regels beschreven voor de toegang tot het terrein en gebouwen van de op
Rozenburg havennummer 5210 zijnde bedrijven en organisaties voor beroepschauffeurs van logistieke
dienstverleners en leveranciers van materialen.
Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
Een ieder dient zich te houden aan de regels voor toegang zoals in deze instructie beschreven
en te communiceren met de receptie cq. bewakingsdienst in de nederlandse, engelse, duitse of
franse taal. Bij onregelmatigheden wordt de toegang geweigerd.
De geldende Wegenverkeerswet en het geldende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
is onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemeen Hoofdgebouw
Logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen
Beroepschauffeurs van logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen krijgen alleen
toegang tot de receptie van het hoofdgebouw om materialen af te leveren of op te halen, tenzij
deze worden beschouwd als zakelijke bezoekers van Huntsman afdelingen.
Controle
Toegang
Personen in bezit van een geldige toegangspas, mogen zonder verdere melding de receptie
passeren.
Bij de ingang van het hoofdgebouw is duidelijk met borden aangegeven waar beroepschauffeurs
zich moeten melden.
In het hoofdgebouw kan Huntsman, met in acht neming van de Wet op de Privacy, gebruik
maken van cameratoezicht. Opnames daarvan kunnen gebruikt worden bij onregelmatigheden.

Algemeen Fabrieksterrein
De geldende regels voor veilig en verantwoord gedrag incl. gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen, uitgegeven alvorens het fabrieksterrein te betreden, zijn van toepassing.
Logistieke dienstverleners, die werkzaamheden verrichten op het terrein
Personeelsleden van logistieke dienstverleners krijgen toegang tot gebouwen en terreinen als zij
beschikken over een geldige toegangspas, hiervoor dienen zij de terreintoegangstrainingen te
hebben gevolgd. De geldige toegangspas dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.
Beroepschauffeurs
Chauffeurs en bijrijders van taxi's, bussen, vrachtwagens, koerierdiensten, die voor het halen of
brengen van personen en/of goederen met het voertuig toegang tot het Huntsman terrein
moeten krijgen, melden zich bij de bewakingsdienst met opgave van bestemming. Zij dienen zich
te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid en voertuig worden geregistreerd. De chauffeurs
dienen via de kortste weg naar en van hun bestemming op het terrein te gaan aan de hand van
een ontvangen sitemap bij het weegbrugkantoor of portiersloge.
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Chauffeurs van vrachtwagens voor derde partijen op het fabrieksterrein dienen aan de hand van
een order referentienummer vooraf aangemeld te staan bij de portiersloge. Een additionele
electronische registratie en vrijgave vindt plaats bij de weegbrug.
De geldige toegangspas dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.
Bijzonderheden
Bijrijders van (vrachtwagen) chauffeurs vanaf 16 jaar worden toegelaten.
Aan andere personen beneden 18 jaar wordt geen toestemming verleend voor het betreden van
het fabrieksterrein, tenzij dit schriftelijk door de algemeen directeur is goedgekeurd.
Het gebruik van een mobiele telefoon (GSM) is niet toegestaan op het fabrieksterrein.

Controle
Toegang
Personen in bezit van een geldige toegangspas, en indien van toepassing, een geldige
autotoegang mogen zonder verdere melding de portiersloge passeren.
Bij de ingang van het terrein is duidelijk met borden aangegeven waar chauffeurs zich moeten
melden.
Op het fabrieksterrein en in de gebouwen kan Huntsman, met in acht neming van de Wet op de
Privacy, gebruik maken van cameratoezicht. Opnames daarvan kunnen gebruikt worden bij
onregelmatigheden.
De bewakingsdienst registreert de binnenkomende wagens en de naam van de chauffeur, geeft
de chauffeur een toegangspas en verwijst de chauffeur, in geval van vrachtwagens, naar het
weegbrugkantoor. De bewakingsdienst controleert vooraf de vrachtpapieren van alle
vrachtwagens op site. Bij onregelmatigheden wordt contact gezocht met de ontvangende partij.
De bewakingsdienst is bevoegd tot het uitvoeren van visitaties op het terrein waarbij de lading
van elk voertuig, identiteitskaart en toegangspas van de bestuurder en inzittenden kunnen
worden geinspecteerd.
Vertrek
De toegangspas wordt bij het verlaten van het terrein door de chauffeur en bijrijders van
vrachtwagens ingeleverd bij de weegbrugfunctionaris waarna de toegangspas op gereed wordt
gezet voor vertrek.
Het tijdstip van vertrek wordt door de bewakingsdienst geregistreerd.
Goederen en gereedschappen, zowel van beroepschauffeurs als bijrijders van vrachtwagens, en
documenten van Huntsman mogen slechts van het terrein afgevoerd worden na schriftelijke
goedkeuring door een bevoegde functionaris van Huntsman Holland BV. De bewakingsdienst is
bevoegd tot uitvoeren van visitaties.

Regels voor toegang tot de fabrieken
Elke fabriek heeft specifieke toegangsregels. Vraag hiernaar bij betreding.

Bron: Huntsman Arbozorg instructie VI.09.29.01
instructie VI.15.01.01 appendix 1 (Locatie toegangseisen voor chauffeurs)
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