ALARMNUMMERS

Aalsmeer: (0297 3)92222
Naaldwijk: (0174 6)32333
Rijnsburg: 071-4094200
Eelde: 050-3097298
Bleiswijk: 010-5297000

ONZE VEILIGHEIDSREGELS
SNELHEID
Houd je aan de maximaal
toegestane snelheid

BEDRIJFSPROCESSEN
Onze bedrijfsprocessen zijn
verboden voor onbevoegden





Binnen maximaal 10 km/uur
Buiten maximaal 30 km/uur
Op hellingbanen geldt een aangepaste
snelheid

SCHONE OMGEVING
ONVEILIGE SITUATIES

Houd je werkomgeving schoon

Meld onveilige situaties altijd
direct bij je leidinggevende of
contactpersoon



 Werk altijd volgens instructies

PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN

AANSPREKEN
Spreek elkaar aan op onveilig
gedrag, ongeacht functie

ROKEN
De veiling is rookvrij


De rookruimten zijn hiervan
uitgezonderd, hier is roken toegestaan

Draagplicht



 Ken de noodnummers
VERKEER

V
Houd je aan de verkeersregels





Het is verboden onder invloed
van alcohol of drugs te werken


Wees bewust van de bij- en nawerking van
medicijnen, alcohol of drugs

Op de werkvloer zijn voor iedereen
veiligheidsschoenen en –kleding verplicht
Het is verplicht de uitgereikte Persoonlijke
Beschermingsmiddelen tijdens het werk te
dragen





ALCOHOL & DRUGS

Gooi afval in de afvalbakken

Houd de rijbaan vrij,
(ont)koppel niet op de rijbaan
Bij afslaan altijd richting aan geven
Rij niet met te lange slepen
Hou je aan de rijbanen, rijrichting en
looppaden

RIJGEDRAG
Houd oog op het verkeer

VLUCHTWEGEN EN
CALAMITEITEN
Houd vluchtwegen en
brandblusmiddelen bereikbaar



Volg de instructies van de
bedrijfshulpverleners bij calamiteiten
Ken de alarmnummers








Het is niet toegestaan om:
tijdens het rijden een telefoon vast te
houden, te eten of te drinken
met meer dan één persoon op een trekker te
zitten
mee te liften op een bewegende stapelwagen
af te stappen voordat de trekker volledig
stilstaat
te gaan rijden zonder eerst de veiligheid van
sleep en trekker te checken
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EMERGENCY NUMBERS

Aalsmeer: (0297 3)92222
Naaldwijk: (0174 6)32333
Rijnsburg: 071-4094200
Eelde: 050-3097298
Bleiswijk: 010-5297000

OUR SAFETY RULES
SPEED
BUSINESS PROCESSES

Keep to the maximum
permitted speed
Indoors maximum 10 km/hour
Outdoors maximum 30 km/hour
A modified speed limit applies on ramps

Our business processes are
out of bounds to unauthorized





UNSAFE SITUATIONS

CLEAN ENVIRONMENT

Always report unsafe situations
immediately to your manager
or contact person

Keep your work environment clean





Put waste in the waste containers

Always work in accordance to instructions

CALLING OTHERS TO ACCOUNT
Speak up regarding unsafe
behavior, regardless of job or
position

PERSONAL PROTECTION
EQUIPMENT (PPE)
Mandatory use



Safety shoes and safety clothing are required
for anyone on the work floor
It is compulsory to wear the provided PPE
during work

SMOKING
Smoking is not allowed in the
auction. Smoking areas are
excluded from this

TRAFFIC
Abide by the traffic regulations


ALCOHOL & DRUGS
It is forbidden to work under the
influence of alcohol or drugs


Be aware of the side effects and aftereffects
of medications, alcohol or drugs







Keep the roadway free, do not
couple/uncouple on the roadway
Always indicate before turning
Do not transport excessively long loads
Keep to the roadways, direction of travel and
walkways



DRIVING BEHAVIOR
Keep an eye on the traffic

ESCAPE ROUTES AND
EMERGENCIES
Make sure that escape routes
and fire extinguishers are accessible




Follow the instructions of the emergency
services teams in an emergency
Know the alarm numbers







The following are not permitted:
holding a smartphone, eating or drinking while
driving
sitting on a tractor with more than one person
giving someone a ride on a moving auction trolley
disembarking before the tractor has come to a
complete standstill
driving without first of all checking the safety of
the tractor and the dragged auction trolleys
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