
1. Volg altijd de aanwijzingen van Steinweg personeel op en zorg ervoor dat je kennis hebt genomen  
 van de terreinregels
 
2. Zorg ervoor dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt
 
3. Zorg dat je tijdens het laden of lossen van de trailer altijd een veilige positie buiten de werkzone  
 van de vorkheftruck inneemt
 
4. Zorg ervoor dat je tijdens laden /lossen nooit achter de vorkheftruck langs loopt!
 
Voor laaddocks geldt: Blijf uit de trailer op het moment dat een vorkheftruck in de trailer aanwezig is!
Bij zijwaarts beladen geldt: Blijf altijd op minimaal 1 meter buiten het bereik en draaicirkel van de 
vorkheftruck en zorg ervoor dat je oogcontact houdt met de vorkheftruckchauffeur!
 
5. Het voorbereiden van het zekeren van de lading mag pas beginnen na akkoord van de heftruck- 
 chauffeur. Zorg ervoor dat de heftruckchauffeur jou daarbij altijd ziet!
 
6. Het verplaatsen van de rongen mag pas beginnen na akkoord van heftruckchauffeur. Zorg ervoor  
 dat de heftruckchauffeur jou daarbij altijd ziet!
 
7. Het zekeren van de lading mag pas beginnen na akkoord van de heftruckchauffeur en pas nadat het  
 laden afgerond is. Tijdens het laden wordt er dus NIET gezekerd!
 
8. Begeef je tijdens het zekeren van de lading nooit op plaatsen waar je getroffen kunt worden door  
 (vallende) lading of in contact kunt komen met de vorkheftruck en/of overig verkeer.
 
9. Wees je te allen tijde bewust van het feit dat er op de terminal zwaar werkverkeer rijdt en dat er 
 sprake kan zijn van aanrijdgevaar en beknellingsgevaar. Het Steinweg werkverkeer heeft altijd 
 voorrang op voetgangers en vrachtverkeer.
 
10. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen en de veiligheidsregels kan levensgevaar opleveren! 
 Indien de regels niet worden nageleefd kan u de toegang tot de terminal, zonder dat uw wagen  
 is geladen of gelost, worden ontzegd.
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Veilig laden en lossen vrachtwagens


