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REGLEMENT TERREIN SAVER N.V., STEPVELDEN 8 te ROOSENDAAL 
 

1. TOEGANG 
1.1 Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. 
1.2 Bezoekers mogen nooit onbegeleid op het terrein rondlopen, tenzij zij werkzaamheden verrichten en hiervoor 

toestemming is gegeven door een verantwoordelijke Saver-medewerker. 
1.3 Personen jonger dan 18 jaar en in dienst bij Saver of indirect bij Saver via een uitzendbureau mogen geen 

operationele werkzaamheden verrichten op het terrein. In overige gevallen geldt een minimum leeftijd van 16 jaar, 
echter waarbij sprake is van deskundig toezicht. 

1.4 De maximaal toegestane snelheid is 15 km/uur. 
1.5 Saver behoudt zicht het recht voor om personen de toegang tot het terrein te ontzeggen en personen die zich op 

het terrein bevinden te verwijderen. 
 

2. VEILIGHEID 
2.1 Het dragen van veiligheidsschoeisel op het terrein en in alle gebouwen is verplicht, m.u.v. kantoor, op gebaande 

paden, personeelsparkeerplaats, bezoekersparkeerplaats, laden en lossen parkeerplaats en tankplaats.  
2.2 Het dragen van minimaal een reflecterend veiligheidshesje dat voldoet aan de EN471, klasse II op het terrein en 

in alle gebouwen is verplicht, m.u.v. kantoor, werkplaats, personeelsparkeerplaats, bezoekersparkeerplaats, 
trottoir voor gebouw 12, laden en lossen parkeerplaats en tankplaats. Een veiligheidshesje kan op verzoek door 
een Saver-medewerker verleend worden. Bij het niet retourneren hiervan worden kosten in rekening gebracht. 

2.3 Bezoekers van de milieustraat bedrijven mogen op het bordes van de milieustraat bedrijven afwijken van de in 2.1 
en 2.2 vermeldde verplichtingen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van een Saver-medewerker. In alle 
andere gevallen mag alleen worden afgeweken na beoordeling op risico door de KAM coördinator. 

2.4 Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, anders dan bedoeld in artikel 2.2, is verplicht daar waar 
aangegeven.  

2.5 Signaleringen in de vorm van gebods- en verbodsborden, pictogrammen en markeringen/ belijningen moeten 
worden opgevolgd. 

2.6 Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van verdovende middelen en alcoholhoudende dranken is niet 
toegestaan. 

2.7 Het klimmen op de lading van afzetcontainers is i.v.m. val- en letselgevaar niet toegestaan. 
 

3. MILIEU EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
3.1 In de op- en overslaghallen (gebouwen 31 en 32) zijn voertuigen met dieselmotoren die vallen onder de Euro 0, 1, 

2 en 3-norm zonder 90% roetfilter en machines met dieselmotoren lager dan de Tier 3-norm niet toegestaan. Op 
verzoek van een Saver-medewerker moet aantoonbaar gemaakt kunnen worden dat een voertuig aan de juiste 
norm voldoet. 

3.2 Het onnodig laten draaien van een voertuigmotor is niet toegestaan. 
3.3 Het storten van afval, waar dan ook op het terrein, zonder toestemming van Saver N.V., is verboden. 
3.4 Gemorst afval dient direct te worden verwijderd, vloeistoffen met gebruikmaking van absorptiekorrels. Deze zijn 

verkrijgbaar in de onderhoudswerkplaats. 
 

4. ORDE, NETHEID EN HYGIËNE 
4.1 Voertuigen mogen alleen op aangegeven parkeerplaatsen parkeren of stoppen (zie ook 2.4), tenzij dit ten 

behoeve van laden/lossen niet anders kan. 
4.2 De weegbrug moet vrijgehouden worden indien niet direct gewogen wordt en is te allen tijde vanuit twee 

richtingen vrij inrijdbaar. 
4.3 Het inwegen heeft voorrang op het uitwegen. 
4.4 Iedereen gedraagt zich op het terrein volgens de algemeen geldende normen van fatsoen en netheid. 
4.5 Roken is verboden op het hele terrein, m.u.v. het ‘glazen huis’ op het binnenplein, grenzend aan de kantine. 
4.6 Eten en drinken geschiedt bij voorkeur in de kantine, waarbij de nodige hygiënemaatregelen in acht worden 

genomen. 
 

5. CALAMITEITEN 
5.1 Bij het verblijven of werken op het terrein, óf in geval van een calamiteit, dienen de aanwijzingen van de daartoe 

door Saver N.V. aangewezen personen te worden opgevolgd. 
5.2 Blokkeer nooit vluchtwegen, looppaden, trappen, uitgangen, schakelkasten en liften i.v.m. directe bereikbaarheid. 

 

6. SANCTIES 
6.1 Bij diefstal in de breedste zin volgt aangifte bij de politie en directe verwijdering van het terrein. 
6.2 Leden van het Management Team zijn gerechtigd disciplinaire maatregelen te treffen tegen overtreders van dit 

reglement. 


