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Veiligheidsregels stortvloer
Zorg dat je ze kent!
Houd je aan de volgende regels voor jouw en onze veiligheid.

Algemene regels
• Volg in de storthal altijd de instructies op van de AEB medewerker.
• Alleen toeteren bij gevaar.
• Verplicht stoppen voor de streep bij het stopbord bij de ingang van de storthal.
Als het licht op groen gaat mag je rijden.
• De Nederlandse verkeersregels gelden (wegenverkeerswet).
• Minimum leeftijd is 18 jaar.
• Er mag niet gerookt worden, ook niet in de cabine van het voertuig.
• Stap alleen in en uit als het voertuig stilstaat en spring nooit uit een voertuig.
• Geen voertuigen schoonspuiten en/of uitvegen in de storthal.

Voertuigen en containers
•
•
•
•
•

Kapotte en slecht onderhouden voertuigen en containers worden niet toegelaten.
Containers beladen tot maximaal 20 centimeter onder de containerrand.
Containers niet zwaarder beladen dan wettelijk toegestaan.
Containers dienen voorzien te zijn van een deugdelijke vergrendeling.
Alleen rijden en storten met vergrendelde containers.

Procedure storten afval
•
•
•
•
•
•
•

De bijrijder blijft in het voertuig, de chauffeur voert de storthandelingen uit.
Rijd achteruit tot de belijning (3 meter) voor het stortgat.
Ontgrendel de containerdeur en zet deze goed vast, open de hekjes.
Rijd rustig tot de stortrand en stort het afval.
Blijf achter de hekjes tijdens en na het storten.
Sluit de hekjes na het storten.
Gemorst afval met een bezem het stortgat in vegen.

Let op:
• Loop of sta niet onder een geopende hydraulische achtersluiting.
• Niet in de container of op het voertuig klimmen tenzij de AEB medewerker hier
toestemming voor heeft gegeven.
• Stort geen afval op het bordes.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• De volgende PBM zijn verplicht: transparante veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, fluorescerend hesje of jas en volledig gesloten lichaamsbedekkende
kleding.
• Voor chauffeurs van containerwagens zonder zijvergrendeling is het dragen van
een helm verplicht.

Verwijderen afdekmateriaal containers
• Afdekmateriaal containers niet verwijderen voor het storten van het afval.
• Afdekmateriaal alleen verwijderen op de afnetzone.
• Parkeer het voertuig direct naast de afnetzone. Vouw het net op tussen het
voertuig en de muur.
• Verwijderen van andere afdeksystemen alleen na toestemming van
AEB medewerker en op de afnetzone.

Containerwisselplaats
• Op de containerwisselplaats is het dragen van PBM verplicht.

