
 
 
 
 
 

 

Verkeersreglement Treur Kaas 2020 

Om de veiligheid op het terrein van Treur Kaas te bevorderen en helderheid te scheppen over ieders 

verantwoordelijkheden willen we langs deze weg onze verkeersregels communiceren.  

Uitgangspunten 

• Waar wij geen afwijkende eisen hebben geformuleerd geldt de Wegenverkeerswet; 

• Voor het bedienen van speciale voertuigen zoals vorkheftrucks, pallettrucks, hoogwerkers, 

e.d. is een geldig certificaat of bewijs verplicht. 

Bewegen op het terrein 

• Voor het vertrek of ingebruikname van een voertuig doe je standaard een veiligheidscontrole; 

• De maximaal toegestane snelheid op het buitenterrein is beperkt tot 20 km per uur; 

• Op het terrein, en zeker als je niet zeker weet of je gezien wordt, of als een andere 

weggebruiker bijvoorbeeld een kwetsbare lading vervoert: wees hoffelijk, geef de ruimte en 

verleen voorrang; 

• Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht voor alle voertuigen uitgerust met gordels. 

• Vervoer van personen is slechts toegestaan indien de voertuigen uitgerust zijn met 

goedgekeurde zit- of staanplaatsen conform het geldende technisch reglement; 

• Voetgangers dienen zich zoveel mogelijk te bevinden op de aangegeven looproute (bijv. 

blauwe lijn), en anders aan de zijkant van de route. 

Parkeren, laden en lossen 

• Parkeren op het buitenterrein op de gemarkeerde parkeerplaatsen of volgens aanwijzingen 

van de medewerkers van Treur. Er geldt een parkeerverbod in de berm, vóór laad- en 

losdeuren en andere in- of uitgangen. Medewerkers parkeren op de personeelsparkeerplaats; 

• Fietsen, snorfietsen, scooters en brommers moeten worden geparkeerd in de fietsenstalling; 

• Bij het parkeren of laden en lossen dienen de motoren stilgezet te worden, tenzij het voor het 

functioneren van het voertuig niet mogelijk is. Men mag in geen geval het voertuig met 

draaiende motor verlaten, bij het verlaten dient men de handrem te gebruiken en de 

contactsleutel te verwijderen om te voorkomen dat de voertuigen door onbevoegden gebruikt 

zouden worden; 

• Vluchtwegen dienen ten alle tijden vrijgehouden te worden, zowel op het buitenterrein en in 

het bedrijfspand; 

• Doorgaande “routes” op het buitenterrein en in het bedrijfspand dienen ten alle tijden 

vrijgehouden te worden. 

Calamiteiten 

Bij een ontruimings- of brandalarm dient men de daarvoor aangegeven vluchtroute te nemen en zich 

te begeven naar hij dichtstbijzijnde verzamelpunt (bij elk van de rolhekken). 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen gedragingen op het terrein, en dat omvat ook 

het veroorzaken van schades. Meegebrachte eigendommen inclusief vervoersmiddelen verblijven op 

het terrein voor eigen risico van de eigenaar. Treur Kaas is niet aansprakelijk voor schades, diefstal of 

verlies van de eigendommen van medewerkers of derden. 
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