
Gedragscode 
voor aannemers

Gezondheid, veiligheid, kwaliteit 
en voedselveiligheid zijn van 
uitermate groot belang voor de Bio 
Base Europe Pilot Plant. Daarom 
vragen we jullie om steeds onze 
gedragscode te respecteren. 
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Bij het betreden van het labo, de proceshallen 
of de opslagplaatsen volg je ALTIJD volgende 
voorschriften: 

Het dragen van juwelen is verboden, 

enkel vlakke trouwringen zijn toegelaten

Niets aanraken en geen foto’s/video’s 

maken zonder expliciete toestemming van 

de communication manager van BBEPP

Bind halflange en lange haren samen

Draag een haarnet (en/of baardnet) 

wanneer het jou wordt gevraagd (enkel bij 

voedsel gerelateerde processen)

Was en desinfecteer jouw handen steeds 

voor het betreden van deze ruimtes

Respecteer afstanden tot apparatuur of 

grondstoffen, zoals geadviseerd door 

begeleidende BBEPP-medewerker

Dek kleine wonden aan de handen of armen 

steeds af met een blauwe (waterdichte en 

metaal detecteerbare) pleister vooraleer je 

het werk verder zet

Aannemers die een operationele activiteit uitvoeren, 
dragen ALTIJD:

KLEDINGVOORSCHRIFTEN EN GEDRAGSCODE voor aannemers die 
het labo, de proceshallen en/of de opslagplaatsen betreden

∆ Een veiligheidsbril

∆ Veiligheids- of werkkledij 

 (lange mouwen/lange broek)

∆ Veiligheidsschoenen

∆ Andere extra PBM’s

 (Persoonlijke Beschermings-

middelen) afhankelijk van 

 de taak

Jouw contactpersoon bij Bio Base Europe Pilot Plant is: 

Gsm-nummer contactpersoon:



 

∆ Geen eten 
∆ Geen drinken
∆ Geen kauwgom 
toegestaan buiten de vergaderzalen, de 

cafetaria en keuken

Was en ontsmet jouw handen
∆ Vóór het betreden van het labo, de 

proceshallen en de opslagplaatsen

∆ Na elk toiletbezoek 

∆ Bij vuile handen tijdens het werk

∆ Na lunch/eten

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR AANNEMERS

∆ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar 
persoonlijke hygiëne en veiligheid 

∆ Foto’s nemen en video’s maken is niet toegestaan

∆ Je meldt elke ziekte of huidinfectie 

 bij de bezoekersregistratie

∆ Je schrijft je elke dag bij aankomst in en schrijft 
je bij vertrek terug uit

∆ Meld een letsel altijd onmiddellijk bij de receptie

∆ Aannemers moeten toestemming vragen voor 
het betreden van het labo, de proceshallen en de 
opslagplaatsen

∆ Aannemers mogen geen productieprocessen 
uitvoeren

∆ Je hebt een werkvergunning nodig voor elk werk 
dat je gaat uitvoeren. 

∆ Afvalverwerking:  
∆ BBEPP is niet verantwoordelijk voor het verzamelen en de  

verwerking van het afval van de aannemer

∆ Een ophaling kan geregeld worden in overeenstemming 
met je BBEPP contactpersoon

∆ Voedselveiligheidsregels voor (sub)contractors:  
∆ Gebruikte smeermiddelen moeten voedingsgeschikt zijn: 

NSF H1 vermelding of gelijkwaardig

∆ Gebruikte materialen en reserve onderdelen die in contact 
kunnen komen met het product, moeten geschikt zijn voor 
contact met voeding: certificaat/statement voorleggen

 Bij vragen, aarzel niet om onze technische dienst te 
raadplegen.

PROCEDURE IN GEVAL VAN 
BRAND 

VLUCHTWEG

BRANDALARMNOODUITGANG

BRANDBLUSSER

BRANDSLANGHASPEL

UITGANG

VERZAMELPUNT

Waarschuw mensen 
in jouw omgeving 
en EVACUEER 
ONMIDDELLIJK

Als je het brandalarm 
hoort, EVACUEER 
ONMIDDELLIJK naar het 
hoofd verzamelpunt bij 
parking 1 (P1)

Sluit de deur van de 
ruimte waar de brand 
zich bevindt

1.  

Als je een brandalarm ziet bij 
het evacueren, activeer het. 
Zo niet, bel de receptie:

Algemeen nummer
09 335 70 01

of Jochem Van Hove
0492 17 40 29

LET OP:
∆ Probeer het vuur niet zelf te doven

∆ Probeer geen apparatuur of voorwerpen te redden, 

 je brengt jezelf in gevaar

∆ Maak geen gebruik van de lift

∆ Ga het geëvacueerde gebouw niet terug 

 binnen tot verdere specifieke instructies.

3.  

2.  

Roken is enkel toegelaten aan de 
hoofdingang buiten (parking 1)

Bedrijf: 

Naam: 

Gsm-nummer: 

Nummerplaat:

Jouw contactpersoon bij Bio Base Europe Pilot Plant is:

Startdatum van de opdracht:

Einddatum van de opdracht:

Veiligheidsonthaal gegeven door: 

Naam:  

Datum:  

Handtekening:  

Welkom bij de Bio Base Europe 
Pilot Plant 

Omwille van gezondheids-, veiligheids- 
en kwaliteitsredenen vragen we om de 
onderstaande informatie aan te vullen*:   

* gelieve met drukletters invullen
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Food Grade Lubricant Products


