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Route “in” naar de HUB voor alle verkeer
Way ïn” to HUB for all traffic 

Route “uit” voor alle verkeer
Way “out”  for all traffic 

Opstelstroken laden / lossen van (open) 
trailers / wagens   
Load / unload area of (open) trailers / trucks
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Voetpad : helm en highvis verplicht 
Walkway : helmet and highvis obligated

Voetgangers oversteekplaats
Pedestrian crossing 

Lantaarnpalen
Lampposts

Inrijden verboden uitgezonderd heftrucks 
Entrance prohibited except for forklift trucks 

L
Laad / los zones + parkeerstroken vrachtwagens
Load / unload zone + parking lanes trucks

Verkeersbord; maximum snelheid 15 km
Traffic sign ; maximum speed 15 km

Werkgebied vrachtwagen chauffeurs, PBM verplicht
Working area truckdrivers, PPE obligated

---WERKGEBIED--- 
TAV VERKEERSSTROMEN GELDEN HIER STRIKTE VOORSCHRIFTEN BIJ  GEBRUIK VAN DE RUIMTE . 
OPVOLGING INSTRUCTIES PERSONEEL VERPLICHT

---WORKING AREA---
CONCERNING TRAFFIC MOVEMENTS THERE ARE STRICT REGULATIONS APPLICABLE IN THIS AREA . 
FOLLOW UP INSTRUCTIONS PERSONEL OBLIGATORY

Uitgang/
Exit

---WERKGEBIED--- 
TAV VERKEERSSTROMEN GELDEN HIER STRIKTE VOORSCHRIFTEN BIJ  GEBRUIK VAN DE RUIMTE . 
OPVOLGING INSTRUCTIES PERSONEEL VERPLICHT

---WORKING AREA---
CONCERNING TRAFFIC MOVEMENTS THERE ARE STRICT REGULATIONS APPLICABLE IN THIS AREA . 
FOLLOW UP INSTRUCTIONS PERSONEL OBLIGATORY

K
Laad / los zones koeriers
Load / unload zone couriers

P
Parkeergebied toegelaten auto’s
Parking zone authorized cars 

Op het terrein zijn de navolgende bepalingen van kracht: 
On the yard the following regulations are  applicable:

Dit is een privé terrein met specifieke regels en voorschriften 
This is a private owned yard with specific rules and regulations 

            BetredIng op eigen risico! / Entrance at your own risk!

Aanmelden & o.a. uitgifte huisregels
Registration & a.o. hand out 
houseregulations

Voetpad : geen PBM verplicht 
Walkway : no PPE obligated

BEZOEKERS KUNNEN STEEKPROEFSGEWIJS GECONTROLEERD WORDEN !                                                    VISITORS ARE SUBJECT TO RANDOM CHECK !

Gevaarlijke stoffen 
opslag /Dangerous 

goods storage

YOU
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verplichtingen / verboden 
* Bezoekers van het terrein moeten zich houden aan de 
voorgeschreven PBM. Een veiligheidshelm en high-vis vest 
voor bezoekers kunnen geleend worden. 
* Volledig dekkende werkkleding in werkgebied.  
* Instructies personeel moeten strikt gevolgd worden.   
* Voertuigen moeten aangewezen plaats gebruiken.  
* Voetgangers gaan vóór al het verkeer ; heftrucks gaan 
vóór andere voertuigen.  
* Koeriers locatie (K) melden bij NEPTUNE! 
* Koeriers/bestellingen locatie (P+K) melden bij Peterson! 
* (K)(P) locaties zijn vrijgesteld van PBM plicht 
* Vracht chauffeurs eerst melden bij transport (YOU). 
* Na melding opstellen bij cabine van het voertuig. 
* Gids verplicht bij achteruit rijdend vrachtverkeer!  
* Open vuur en vuurgevaarlijke werkzaamheden zijn 
zonder afgegeven werkvergunning verboden. 
* Het gebruik van, of onder invloed zijn van alcohol of 
drugs is verboden op deze locatie. 
* Mobiel telefoonverkeer toegestaan op een veilige plaats 
en wanneer het operationele werk wordt onderbroken. 
* Roken alleen toegestaan in aangewezen ruimten. 
* (Digitale) opnames alleen indien akkoord management. 
obligations  / prohibitions 
* Visitors of the yard must adhere to the prescribed PPE. A 
safety helmet and high-vis vest can be borrowed. 
* Full covered working clothes in working area. 
* Instructions of personnel strictly need to be followed. 
* Vehicles must use appointed parking area. 
* Pedestrians have priority for all traffic  ; forklifts have 
priority for other vehicles. 
* Couriers location (K) report to NEPTUNE! 
* Couriers/deliveries location (P+K)  report to Peterson. 
* (K)(P) locations are exempted from PPE obligation. 
* Drivers first report at transport department (YOU). 
* After reporting take position cabin vehicle.  
* Reversing trucks must use a guide! 
* Open fire and high risk activities are prohibited without a 
valid working permit. 
* The use of , or being under influence of alcohol or drugs 
is not allowed on this location. 
* Use of mobile phone is allowed in a safe area and when 
operational work is Interrupted. 
* Smoking is only allowed in designated areas. 
* Camera recording only with management approval. 
 

 

- Houd vluchtroutes en brandblussers vrij. 
- Keep emergency exits and fire extinguishers clear. 
 
Incidenten 
- Breng uzelf en anderen niet in gevaar en houdt 
omstanders op veilige afstand 
- Probeer een beginnende brand te blussen 
- Minimaliseer schade en verwondingen 
- Waarschuw de BHV herkenbaar aan oa helm en/of vest. 

 
 

- Zeg WIE je bent  / WAT er is gebeurd / WAAR het is 
gebeurd? 
- Geef details en noem betrokken personen  
 
Ontruimingsignaal 
- Verlaat u de locatie via de hoofduitgang of  nood uitgang 
volgens de instructies  
- Ga naar de aangewezen verzamelplaats 
- Volg de instructies op van de BHV  en hulpdiensten 
  
Incidents 
- Do not endanger yourself or others and keep other 
people on a safe distance 
- Try to put out a starting fire 
- Minimize damage and personal injuries  
- Inform first aider recognizable on ao helmet and/or vest. 
 
 
- Say WHO you are / WHAT has happened / WHERE it 
happened? 
- Give details and mention people involved 
 
Evacuation alarm 
- Leave location via main entrance or emergency exit 
according instructions 
- go to instructed muster point 
- Follow instructions first aiders and emergency services 

Bij een noodsituatie bel 0223- 639600 

HUB, Industrieweg 31 – 35, 1785 AG  Den Helder 
huisregels terrein / house regulations yard 

In case of emergency call 0223- 639600 

PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES 
Op deze locatie  zijn de navolgende bepalingen van kracht:  

On this location the following regulations are  applicable: 

 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

     
           
 

YOU  YOU = Yard Office Unit transport 
 
 

   Parkeerplaats Peterson  / 
  Parking area Peterson 

 


