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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 
eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Sr Veiligheidskundige  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
2 26-05-2014 M. Klauwer Actualisatie 
3 8-5-2018 P.Vanrolleghem Nieuwe huisstijl omgezet 
4 22 – 1- 2021 D. Feege Controle en actualisatie 

1. Doel 

AVR ontvangt regelmatig bezoekers voor excursies. Bezoekers zijn niet of slechts beperkt op de hoogte 
van de gevaren, risico’s en werkzaamheden tijdens een rondgang over het bedrijfsterrein. Het doel 
van deze procedure is te borgen dat de kans op een lichamelijk letsel tijdens een rondleiding wordt 
geminimaliseerd.  
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☐ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 

  



 

AVR Managementsysteem  
50.030 Voorschriften excursies AVR  

Uitgiftedatum: 4 november 2020                           Printversies zijn niet gecontroleerd 2 
 
 

3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
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4. Werkwijze 
 

Aanmelden / registratieplicht 

Voor alle bezoekers geldt een registratieplicht voor bezoekers aan de locaties. De excursieleider(-s) 
en bezoekers dienen zich aan te melden bij de receptie, beveiliging of groepsleider Overslagstation 
en kunnen een geldig legitimatiebewijs aantonen.  
Bezoekers die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen zullen geen toegang verkrijgen tot het 
terrein. Kinderen onder de 14 jaar zijn vrijgesteld van de legitimatieplicht, deze dienen wel 
geregistreerd te staan op een presentielijst, deze wordt afgegeven aan bij de receptie, beveiliging of  
groepsleider Overslagstation. 

 

Instructie / controle op voorschriften 

Excursieleiders geven een instructie m.b.t. gedragsregels/voorschriften voordat de rondleiding 
plaatsvindt. 

 Bezoekers mogen geen ‘open’ schoenen dragen of schoenen met een (hoge) hak. 
 De veiligheidshelm en veiligheidsbril dienen te allen tijde gedragen te worden door bezoekers op 

het terrein (daar waar nodig ook gehoorbescherming) 
 Bezoekers die brildragend zijn, dienen een overzet-veiligheidsbril te dragen 
 Bezoekers dienen te allen tijden bij de excursieleiders te blijven en hun instructies op te volgen 
 Het is niet toegestaan te roken op het terrein 
 Het is niet toegestaan af te wijken van de voorgeschreven route 
 Het is niet toegestaan om de (mobiele) telefoon te gebruiken op het terrein 
 Installatie/fabrieksonderdelen worden niet aangeraakt 

De excursieleider volgt deze voorschriften op en zorgt bij overtreding voor gepaste maatregelen in 
de vorm van terrein ontzegging/verwijdering of waarschuwing. Overtredingen dienen gemeld te 
worden bij de beveiliging. 

 

Eisen excursieleiders 

Excursieleiders dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van de volgende documentaties: 

 VCA-VOL 
 Deltalinqs instructiefilmpje (+ behaalde toets) 

Daarnaast dienen zij op de hoogte te zijn van deze procedure. Bij calamiteiten volgen zij altijd de 
instructie op van de Bedrijfshulpverlening en bij een algehele ontruiming zorgen zij dat iedereen naar 
de dichtstbijzijnde verzamelplaats begeven.  
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Rondleiding 

Tijdens de rondleidingen wordt er gebruik gemaakt van de veilige looproute zoals die op de 
plattegrond is aangegeven. De excursieleider draagt verantwoordelijkheid voor zijn groep en zorgt 
dat iedereen veilig het terrein opgaat en weer afgaat. 

Alvorens de rondleiding begint zal de excursieleider altijd eerst zich melden bij de Wachtchef om zich 
aan te melden dat er een rondleiding is en eventuele bijzonderheden te horen. Het kan zijn dat door 
productie-, stops- of veiligheidsaangelegenheden een deel van de route niet gelopen kan worden. 
Hier dient de excursieleider dan ook altijd opvolging aan te geven, en dus zijn route in te korten.  

Voor persoonlijke hygiëne is het belangrijk dat de excursieleider na zijn rondleiding aangeeft dat 
handenwassen voor iedereen verplicht is.  

 

Rozenburg 

 

 

Duiven (dient nog opgemaakt te worden) 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartermijn 
Presentielijst Beveiliging - 5 jaar 

 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

Referenties / Verwijzingen  
- 
 
 


	Naam

