
Deze veiligheids-

voorschriften gelden voor 

derden, die in opdracht

van ZAVIN of HVC

werkzaamheden verrichten

op het terrein, in de 

gebouwen of aan de

installaties van ZAVIN.

Voor het uitvoeren van 

werkzaamheden gelden de 

wettelijke eisen(ARBO en

Milieu) als minimum 

standaard.

 W erkkleding
Op het gehele terrein en fabriek, met 
uitzondering van kantoor en parkeerplaats, zijn 
veiligheidschoenen, helm en signaalkleding 
verplicht. Signaalkleding dient minimaal 25% 
van het bovenlichaam te bedekken met een 
signaalkleur (oranje, groen of geel) en voorzien te 
zijn van minimaal 1 reflecterende streep voor en 
achter.

 In de fabriek
In de fabriekshal gelden aanvullende eisen met 
betrekking tot de PBM’s. In de gehele fabriek is 
het dragen van een veiligheidsbril verplicht. 
De fabriekshal zuidelijk van de controlekamer is 
aangewezen als geluidsgebied. Het dragen van 
gehoorbescherming is hier verplicht.

 Weegbrug
Iedere vracht dient aangemeld te zijn bij ZAVIN. 
Veelal wordt vooraf telefonisch gemeld om 
vervolgens een mail te sturen naar  
planning@zavin.nl.
Voordat een aanlevering kan plaatsvinden moet 
de leverancier beschikken over een geldig 
afvalstroomnummer. Afvalstroomnummers van 
ZAVIN beginnen altijd met 08Z3K…
Als een vracht aangeleverd wordt moet deze 
eerst over de weegbrug. Deze weegbrug 
is te bereiken via de tweede poort HVC. Bij 
het inwegen moet het begeleidingsformulier 
overhandigd worden aan de weger. Zorg 
ervoor dat dit formulier voor het verlaten van de 
weegbrug weer retour is ontvangen.

Eerst DENKEN,
dan pas DOEN !!

ZAVIN CV
Baanhoekweg 46
078-6305300
www.zavin.nl

 Algemene regels voor veilig en 
 milieubewust werken bij ZAVIN

 Wat moet!
 

 Volgen van veiligheids- en milieuvoorschriften
 Opvolgen aanwijzingen personeel ZAVIN
 Dragen van werkkleding volgens voorschrift
 Terrein schoon en opgeruimd houden
 Gebruik van goedgekeurd materieel
 Gevaarlijke situaties direct melden

 Wat mag niet!
 

 Roken is alleen toegestaan in de rokersabri
 (tussen de controlekamer en kantoor)
 Eten en drinken op het terrein of in de fabriek
 Gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs
 Machines bedienen zonder toestemming van 
 ZAVIN
 Over het terrein rijden met een container in de 
 haakarm, zwevend of rollend.

Versie 2                                                         04-11-2013

668300 Veiligheidsvoorschriften.indd   1 18-11-13   11:29



 Acceptatie
 Voor het afval, aangeboden bij ZAVIN, gelden de 
acceptatievoorwaarden van ZAVIN

 Een chauffeur dient zich eerst te melden alvorens 
aangevangen mag worden met het lossen van 
vrachten

 Vrachten mogen alleen gelost worden op de, door 
het personeel van ZAVIN, aangewezen locatie

 Er mag geen radioactief afval aanwezig zijn in het 
aangeboden afval

 Een levering is pas geaccepteerd als een 
acceptatieformulier door het personeel van ZAVIN 
is ingevuld

 ZAVIN accepteert geen verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen welke ontstaan bij niet aangemelde 
leveringen

 Schades
Schades veroorzaakt aan zaken van derden, 
door het personeel van ZAVIN, dienen direct 
gemeld te worden bij het management van 
ZAVIN. Van iedere schade dient een schade 
rapport opgesteld te worden. Dit schade 
rapport moet ondertekend worden door 
beide partijen. Een onvolledig schaderapport 
wordt niet in behandeling genomen. ZAVIN 
erkent hiervoor dan ook geen schuld of 
verantwoordelijkheid. Schades veroorzaakt 
door derden aan materiaal van derden 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid van ZAVIN. Indien 
schade wordt veroorzaakt aan eigendommen 
van ZAVIN is per definitie de chauffeur 
aansprakelijk. 

 Toezicht
De fabriek en het terrein zijn voorzien van 
camerabewaking voor uw en onze veiligheid 
en bewaking van eigendommen.

 Faciliteiten
Het is mogelijk om bij ZAVIN een kopje koffie 
of thee te krijgen. Het is alleen niet toegestaan 
om de fabriek of het terrein te gebruiken als 
kantinefaciliteit waar pauzes gehouden kunnen 
worden.

 

 Bedienen machines
Diverse vrachtauto’s zijn voorzien van 
installaties voor het lossen van vrachten en/
of containers. Op het terrein van ZAVIN is 
het alleen toegestaan om deze installaties te 
bedienen volgens de door de fabrikant van de 
installatie voorgeschreven regels. 

De op het terrein van ZAVIN aanwezige 
heftrucks mogen alleen bedient worden 
door personeel van ZAVIN. Bij zeer hoge 
uitzondering kan een chauffeur gemandateerd 
worden om een heftruck te mogen besturen. 
Dit kan alleen na het overleggen van een 
geldig heftruck certificaat.

 Werken op hoogte
ZAVIN kent een procedure voor het werken op 
hoogte. Deze procedure is beschikbaar in de 
controlekamer.
In ieder geval geldt:
 Bij werken op voethoogte hoger dan 2 meter 
 is een valbeveiliging verplicht
 Bij werkzaamheden langer dan 30 minuten of
 een voethoogte hoger dan 6 meter is het 
 gebruik van een ladder NIET toegestaan.

 Calamiteiten
Calamiteiten dienen ten aller tijde gemeld te 
worden in de controlekamer (078-6305303). 
Tijdens calamiteiten is een ieder verplicht de 
aanwijzingen van ZAVIN of BHV personeel op 
te volgen.
Ten bate van ontruimingen kent ZAVIN een 
ontruimsignaal. Zodra dit alarm gaat dient een 
ieder zich te melden in de controlekamer voor 
verdere instructies.

We doen het veilig of
     We doen het niet!
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