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            Betreden van dit terrein is op eigen risico! / People accessing this area do so at their own risk!  
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Bedrijfsonderdelen / companies:  
    

 Peterson Den Helder bv 

 Control Union Industrial Inspection 

 Peterson Chemicals bv 

 Peterson Supply bv 

 Peterson Recruitment bv 

 MI Swaco/Schlumberger 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Snelheid / Speed 
Maximum snelheid op het terrein is 15 km  
Maximum speed on the yard is 15 km  

                                 
Schepen / Vessels 
Bezoekers en bemanning van schepen zijn verplicht gebruik 
te maken van een deugdelijke toegang (loopbrug) 
Visitors and crewmembers of vessels are obliged to make 
use of a reliable access (gangway)  

PBM / PPE 
Groen looppad    : geen PBM verplicht 
Green walkway    : no PPE mandatory 

                        
Geel looppad (incl. zebra)   : helm en high vis vest  
Yellow walkway (incl. zebra) : helm en high vis vest 

                  
In werkgebied op het terrein : volledige PBM plicht 
In work area on the yard  : full PPE obligation 

     
Parkeren: Achteruit inparkeren in parkeervakken is verplicht 
(let op   ; Bestelbussen met laad / loswerkzaamheden zijn 
uitgezonderd)  
Parking : Reverse parking is mandatory in parking spaces 
(Note   ; Delivery buses/vans with load / unload activities 
are exempted) 
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GEBODEN / 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 Peterson moeten strikt gevolgd worden.   
* Voertuigen moeten aangewezen plaats gebruiken.  
* Voetgangers gaan vóór al het verkeer ; heftrucks gaan 
vóór andere voertuigen.  
* Chauffeurs eerst melden bij transport (YOU). 
* Na melding opstellen bij cabine (vracht) wagen.  
* Gids verplicht bij achteruit rijdend vrachtverkeer!  
* Vluchtroutes en brandblussers altijd vrij houden.  
* Open vuur en vuurgevaarlijke werkzaamheden zijn zonder 
afgegeven werkvergunning verboden. 
* Zwemvest verplicht in 1 meter gebied bij kade rand.   
* 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 word onderbroken, 
maar verboden bij methanolverlading.  
* Roken alleen toegestaan in aangewezen ruimten. 
* Geen digitale opnames zonder 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 work clothes in working area. 
* Instructions Peterson strictly need to be followed. 
* Cars  /  trailers must use appointed parking spot. 
* Pedestrians have priority for all traffic  ; forklifts have 
priority for other vehicles. 
* Drivers first report at transport department (YOU). 
* After reporting take position cabin (freight) truck.  
* Reversing trucks must use a guide! 
* Keep emergency exits and fire extinguishers clear.  
* Open fire and high risk activities are prohibited without a 
valid working permit. 
* Use of life vest obligated in 1 meter area quayside.  
* 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, but forbidden during 
methanol transfer. 
* Smoking is only allowed in designated areas. 
* Digital camera recording only with management approval. 
 

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

On this location the following regulations are  applicable: 
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WIE ben je / WAT is er gebeurd / en WAAR ?  
 

incidenten 

 Breng uzelf en anderen niet in gevaar en houdt 
omstanders op veilige afstand. 

 Probeer een beginnende brand te blussen. 

 Minimaliseer schade en verwondingen. 

 In geval van letsel waarschuw de BHV-er herkenbaar 
aan helm & groen vest. 

 Geef details en noem betrokken personen. 
 
Ontruiming signaal  

 Verlaat de locatie via de hoofduitgang of  nood uitgang 
volgens de instructies.  

 Ga naar verzamelplaats en volg de instructies op van 
het BHV team.  
 

 
WHO are you / WHAT happened / and WHERE ?  
 

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. 

 In case of injury inform first aid (BHV) officer 
recognizable on helmet & green vest. 

 Give details and mention people involved. 
 

      Evacuation alarm 

 Leave the yard via the main entrance or emergency exit 
according instructions. 

 Go to muster point and follow up  instructions of  first 
aid team.  

 

Melden noodsituatie via  0223- 685(299) 

Report emergency case via  0223- 685(299) 


