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ALGEMEEN: 
 
Namens het gehele team van Ruijtenberg shipyard bv (hierna te noemen: “de werf”) heten wij u 
(hierna tevens te noemen: “opdrachtgever”) van harte welkom en wensen wij u een aangenaam 
en veilig verblijf. 
 
Om de algehele veiligheid, het milieu en hiermee ieders welzijn te waarborgen, heeft de werf 
dit huisreglement opgesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient u betreffend 
huisreglement (alsmede de bijbehorende veiligheids - en gedragsregels) goed door te nemen! 
Tevens dient u direct door u aangestelde derden (onderaannemers) en/of genodigden op de 
hoogte te stellen van deze reglementen.  
 
Wij gaan ervan uit dat u onze medewerkers met respect behandeld. Dit geldt tevens voor onze 
helling/ werfkades en overige bedrijfsruimten, denk hierbij aan:  

 
- beperken en reguleren van uw afvalstroom; 
- deponeren van uw afval in de juiste hiertoe aangewezen containers/ vaten; 
- uitschakelen van onnodige stroomverbruikers op uw schip (denk hierbij tevens aan het 

uitschakelen van uw schijnwerpers); 
- gebruik van werfgereedschappen en/of machines in overleg met en pas ná toestemming 

van de werf; 
- roken of open vuur gebruiken op plaatsen waar dit verboden is; 
- toegang tot de werf en veiligheid op de werf; 
- werkuitvoering op de werf 

 
Namens ons voltallige team danken wij u voor het respecteren van betreffende reglementen en 
danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen. Eventuele gevolgen voor de werf inzake het 
niet nakomen van reglementen zullen verhaald worden op opdrachtgever. 
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TOEGANG TOT DE WERF: 
 

Meldingsplicht en Legitimatiebewijs: 
- Meldt u zich vóór het betreden van het werfterrein bij het werfkantoor/ receptie 

(alsmede afmelden na uw bezoek). 
- Indien het werfkantoor onbemand is, dient u zich te melden bij de volgende personen;  

- Operationeel manager (dhr. Huub Stoop)  : tel.nr:  +31 (0)6 – 148 27 172 
of 
- Hellingbaas/ Voorman (dhr. Jan Leijten)  : tel.nr:  +31 (0)6 – 129 91 269 

- Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het 
werfterrein betreden (en indien noodzakelijk voorzien te zijn van een zwemvest). 

- Het verblijf op de werf geschiedt voor eigen risico. 
- U dient te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.  

 
Parkeren: 

- Auto’s dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein buiten de hoofdpoort 
(behoudens laden/ lossen). 

- De hoofdpoort wordt dagelijks na 16:30 uur én gedurende de weekenden afgesloten. 
Het werfterrein blijft voor opdrachtgever/ klant te voet bereikbaar. U dient hiervoor de 
toegangscode bij de werf te vragen. Met het intoetsen van deze code op het codeklavier 
naast de toegangspoort krijgt u toegang tot het werfterrein. Eventuele afwijkende 
openingstijden van de hoofdpoort dient u in overleg met de werf te bepalen. 

 
VEILIGHEID OP DE WERF: 
 

PBM’s: 
- U dient op het werfterrein persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen conform de op 

de borden aangegeven richtlijnen. 
 

Alcohol & drugs: 
- Op het werfterrein is het gebruik van, onder invloed zijn en/of in bezit hebben van 

alcohol en/ of drugs verboden. Het is tevens niet toegestaan te roken of open vuur te 
gebruiken op plaatsen waar dit verboden is. 

 
Maximum snelheid: 

- Op het werfterrein geldt een maximum snelheid van 14 km/h. 
 

Spudpalen & schroeven: 
- Het gebruik van spudpalen bij het afmeren is niet toegestaan. 
- Draaiende (boeg)schroeven zijn bij het afgemeerd zijn aan de werfkades niet 

toegestaan. 
 

Overige veiligheidseisen: 
- Veiligheidseisen omtrent ankers, asbest, gasvrij en onderaannemers zijn vermeld op het 

document ‘Werfovereenkomst’. 
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WERKUITVOERING DOOR OPDRACHTGEVER EN/ OF DERDEN: 
 

- Werkuitvoering door de opdrachtgever en/of door de opdrachtgever gecontracteerde 
derden (onderaannemers) dient van tevoren gemeld te worden aan (en goedgekeurd 
worden door) directie van de werf. Indien dit niet het geval is zal de toegang tot de werf 
aan betreffende partijen ontzegd worden. 

- Indien door de werf toestemming verleend is tot uitvoering van werkzaamheden door 
derden (onderaannemers) welke door de opdrachtgever zijn aangesteld, dienen deze 
zich te houden aan de geldende openingstijden, reglementen, voorwaarden en 
veiligheidsmaatregelen welke gelden binnen de werf. 

- Het gebruik van werfgereedschappen en/of machines door derden is niet toegestaan.  
- Het is niet toegestaan om geluidsnormoverschrijdende werkzaamheden uit voeren (het 

gebruik van bijvoorbeeld naaldbikhamers is dan ook niet toegestaan).  
- Openingstijden :  maandag t/m vrijdag  : 07:30 – 16:30 uur 

 zaterdag   : gesloten (of in overleg) 
 zondag  : gesloten 

 
MILIEU: 
 

- U mag (met mate) huisvuil en papier deponeren in de daarvoor bestemde container(s).  
Overige afgifte van afval in overleg met de werf (en op de daarvoor bestemde plaatsen). 

- U mag (in overleg en met toestemming van de werf) enkel verfwerkzaamheden 
uitvoeren aan uw schip boven de wind-/ waterlijn (de werf vraagt hiervoor een 
milieubijdrage). Het is daarbij niet toegestaan om verfrollers af te vegen aan materieel 
van de werf. Deponeren van uw rollers/ restanten verf/ lege blikken op de daarvoor 
bestemde plaatsen in overleg met de werf. 

- U mag voor de kades/ op de afmeerpalen geen (verf)werkzaamheden uitvoeren. 
- Meld een morsing en/ of lekkages direct en vang dit zsm op. 
- Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan (milieu en omgevingsvergunning). 
- U wordt aangesloten op de walstroom van de werf en voorzien van een Kwh meter  
- Eenieder dient zijn eigen materiaal en afval op te ruimen. Indien dit niet het geval is, 

kan de werf hiervoor kosten in rekening brengen. 
 
NOODSITUATIES:  
 
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kan men met diverse noodsituaties geconfronteerd 
worden zoals brand en ongevallen. 
 
Veiligheidsinstructies bij brand 

- Probeer met de aanwezige apparatuur het vuur te bestrijden; 
- Neem geen onnodige risico’s; 
- Indien nodig: bel 112 en vermeld adres (Maasdijk 3 te Raamsdonksveer); 
- Stel vast of er nog iemand in het pand of schip aanwezig is en waarschuw anderen in 

de omgeving; 
- Volg instructies van hulpdiensten op; 
- Stel de werf op de hoogte. 
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Veiligheidsinstructies bij ongeval 

- Waarschuw een BHV-er. Op de werf zijn een 3-tal bedrijfshulpverleners beschikbaar; 
- Indien nodig: bel 112 en vermeld adres (Maasdijk 3 te Raamsdonksveer); 
- Verricht noodzakelijke hulp indien kennis aanwezig; 
- AED aanwezig op kantoor. 

 
Ontruiming 

- Voorkom paniek, blijf rustig en verlaat het gebouw/ schip/ terrein via een van de 
(nood)uitgangen; 

- Schakel apparatuur uit; 
- Ga naar de verzamelplaats nabij de parkeerplaats; 
- Meld eventuele vermisten bij de hulpverlening. 

 
Overige belangrijke adressen 

- Dichtstbijzijnde huisartsenpost bevindt zich aan de Walgang 97 te Geertruidenberg 
(Huisartsenpraktijk Mosa    tel: 0162 – 512 566/ spoed? Optie 1) 

- Dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Breda (Amphia ziekenhuis: tel: 076 – 595 
5000) 

 
VEILIGHEIDSPLAN:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 


