
Algemene veiligheids- 
en milieuvoorschriften.  
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Geachte bezoeker/chauffeur/ 
aannemer/leverancier,

Hartelijk welkom op deze locatie van Linde Gas Benelux!
 Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Om uw en onze veiligheid te waarborgen, vragen wij u 
de volgende veiligheidsmaatregelen en milieuvoorschriften  
goed te bestuderen.

 Aannemers ontvangen, naast een omschrijving van het werk,   3

nog aanvullende maatregelen uitgereikt. Ook die maatregelen 
maken immers deel uit van de opdracht.

 Er is intensief verkeer op de locatie. Vrachtwagens en   3

vorkheftrucks hebben altijd voorrang. Voor voetgangers zijn er 
gemarkeerde voetpaden. Blijf echter altijd goed opletten!

 Bezoekers zonder begeleiding zijn verplicht tot het dragen van   3

de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals die op de 
borden aangegeven staan.

 Gassen zijn van huis uit gevaarlijk. Ze hebben bepaalde eigen- 3

schappen, waarmee rekening gehouden moet worden.

 Ook kunnen technische- of bedieningsfouten leiden tot   3

ongevallen en/of schade. Om deze fouten te vermijden, is  
informatie over het veilig werken voor u en ons van  
levensbelang. 

 Wij moeten ALLEMAAL voortdurend bezig zijn met het   3

voorkómen van ongevallen en/of schade. ALTIJD EN OVERAL.
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De basisregels van  
Linde Gas Benelux voor 
veilig werken:

•  Melden/afmelden: Elke collega van een andere locatie van Linde, 
maar ook elke bezoeker, chauffeur, aannemer of leverancier is  
verplicht om zich bij aankomst en verlaten van onze locatie te  
melden bij de receptie of de contactpersoon van Linde Gas Benelux.

•  Het in bezit hebben, gebruiken of onder invloed verkeren van  
alcohol en drugs is verboden. Wees alert op het mogelijk  
verminderde reactievermogen als gevolg van het gebruik van 
bepaalde medicijnen.

•  Het maken van foto’s of films, zonder toestemming van uw  
Linde Gas Benelux contactpersoon, is verboden.

•  U draagt de voorgeschreven Persoonlijke Beschermings Middelen 
(PBM’s).

•  Let op de geldende maximum snelheid!

•  Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen.  
Open vuur wordt uitsluitend via de werkvergunning geregeld.

•  U dient zich te houden aan alle wettelijke verplichtingen en de  
bij Linde Gas Benelux geldende voorschriften.

•  Voor specifieke werkzaamheden ontvangt u een werkvergunning.  
Deze krijgt u via uw contactpersoon bij Linde Gas Benelux.

•  U voert uitsluitend die werkzaamheden uit die zijn omschreven  
in de opdracht en/of uw werkvergunning.



•  Voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte zijn  
alleen goedgekeurde ladders en/of stellingen toegestaan. 
Denk aan de valbeveiliging!

• Houdt uw werkplek opgeruimd en schoon.

•  Ongevallen, bijna-ongevallen, schadegevallen en gevaarlijke 
handelingen of onveilige situaties moeten onmiddellijk  
gemeld worden bij uw contactpersoon bij Linde Gas Benelux. 
Deze maakt, samen met u, een ongevallen- en incidenten- 
rapport op.
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Algemeen Nederlands alarmnummer  
bij brand/ongeval: 112

Zelf het alarmnummer van de locatie 
invullen: 



 

De bezoeker heeft bovenstaande aandachtspunten  
gelezen en begrepen, en zal deze respecteren.

Datum: 

Naam en paraaf contactpersoon Linde Gas Benelux: 

Bedrijf/instelling en naam bezoeker:  

Handtekening bezoeker: 

Let goed op de aangegeven borden 
en pictogrammen.

Verboden te roken

Veiligheidshelm
verplicht

Brandgevaar

Verstikkingsgevaar

Nooduitgang

Brandbevorderend

Gevaar

Verzamelplaats

Transportvoertuigen

Giftige stoffen

Eerste hulp

Open vuur verboden

Gehoorbescherming
verplicht

Verboden toegang

Veiligheidsschoenen
verplicht

GSM-verbod

Oogbescherming
verplicht
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Bezoekadressen en telefoonnummers 
locaties Linde Gas Benelux: 
(alfabetisch)

Amsterdam
Rhoneweg 38 , 1043 AH  Amsterdam
Tel. 020 581 12 11
Alarmnummer: 112

Beverwijk
Bulkdistributie: Gooiland 36
1948 RM  Beverwijk
Tel. 0251 21 35 91
Alarmnummer: 112

Botlek Rt.
-  Luchtsplitsingsfabriek en  

bulkdistributie: 
Botlekweg 169, 3197 KA  Botlek Rt. 
Tel. 0181 24 88 88 
Intern alarmnummer: 800

-  Kooldioxidefabriek en 
OCAP compressorstation: 
Moezelweg, resp. Vondelingenweg  
Algemeen nummer: 0181 24 88 00

Dieren
Kanaalweg 4E
6951 KJ  Dieren
Tel. 0313 49 04 09
Intern alarmnummer: 333

Eindhoven
De Keten 7
5651 GJ  Eindhoven (Acht)
Tel. 040 282 58 25
Intern alarmnummer: 333

Geleen
Terrein DSM
Kerenshofweg 101 
6167 AE  Geleen 
Tel. 046 476 81 05
Alarmnummer meldkamer DSM: 66666
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Grimbergen (B.)
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen
Tel. +32 22 51 60 87
Intern alarmnummer: 101

Hedel
Koningskampen 5A, 5321 JK  Hedel
Tel. 073 599 61 61
Intern alarmnummer: 6113565

Leiden
Zaalbergweg 15, 2314 XS  Leiden,  
Tel. 088 327 62 76
Intern alarmnummer: 281

Niel (B.)
Tunnelweg 7, 2845 Niel
Tel. +32 38 80 85 00
Alarmnummer: 100

Nuland
Industriestraat 20, 5391 BR  Nuland
Tel. 088 327 62 76
Intern alarmnummer: 276

Schiedam
Havenstraat 1-19, 3115 HC  Schiedam
Tel. 010 246 16 16
Intern alarmnummer: 1333

Spijkenisse
Hofweg 1, 3208 LE  Spijkenisse, 
Tel. 0181 65 26 11
Intern alarmnummer: 333

IJmuiden
Corusterrein 4D16,  
Tel. 0251 28 76 00
Alarm slaan bij zowel  
meldkamer Corus (455555)  
als bij Meetkamer 4 (666) 

Nationaal alarmnummer Nederland: 112
Nationaal alarmnummer België: 100



Hoofdkantoor: Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam
Tel. 010 246 14 70, Fax 010 246 15 06
sheq.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue  
innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. Daar heeft  
u betrouw bare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassen- 
leverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet  
alleen voor u klaar staat, maar die ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) 
bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in vrijwel alle markt-
sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in 
zaken. Een efficiënte, innovatieve en succesvolle dienstverlener in 
gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. 
Waarbij úw organisatie en bedrijfsprocessen centraal staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze  
internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds voorop 
met nieuwe concepten  en gerichte toepassingen. Gedreven door 
ondernemerschap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor 
uw organisatie. Het motto van Linde luidt: Ideas become solutions. 
Dat slaat op ónze ideeën, maar zeker ook op die van ú! Laten we  
daar samen verder aan werken!

Linde – ideas become solutions.
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