VEILIGHEIDSREGELS
Iedereen op de terminal moet de veiligheids- en beveiligingsregels volgen.

Fluohesje/-jas verplicht

Alle terminals staan 24/7 onder
camerabewaking

Veiligheidsschoenen verplicht

De maximumsnelheid bedraagt
30 km/u

Respecteer het milieu!
Gebruik de voorziene vuilbakken en
houd de terminal proper

Het dragen van de veiligheidsgordel
is verplicht

Roken is verboden in alle gebouwen
van de terminal

Het gebruik van GSM tijdens het
besturen van voertuigen is verboden

Drugs en alcohol verboden

Bijrijders en minderjarigen niet
toegelaten

Verboden te fotograferen

Inhaalverbod

Voetgangers enkel toegelaten op
aangeduide paden

Loop nooit en rijd nooit onder een
geheven last

Parkeren enkel op de
voorziene parkeervakken

Blijf uit de buurt van operationeel
verkeer en begeef u nooit tussen
de operaties

Verboden gebied
Havenfaciliteit onder regeling
EC n°725/2004 ter bevordering
van de veiligheid op scheeps- en
havenfaciliteiten.

Bij het niet naleven van de veiligheids- of
beveiligingsregels behoudt DP World Antwerp
het recht om u van de terminal te verwijderen
of u toegang tot de terminal te weigeren.

Security:
SIWHA: 03 541 00 23
Loket EDS:

03 730 49 49 of
ISPS.ANTW@dpworld.com
03 730 48 61

Vanaf
31 mei 2021
is het verplicht om
een TAS-afspraak
te maken via
E-World 1700

HANDLEIDING VOOR
VRACHTWAGENCHAUFFEURS
Welkom bij DP World Antwerp Empty Depot Services. In deze folder leggen
we u stap voor stap uit hoe de vrachtwagenafhandeling op de terminal werkt.
Vanaf 31 mei 2021 is een tijdige en correcte vooraanmelding verplicht.

01

Log in op www.eworld1700.be
om een TAS-afspraak aan te 		
maken in een vrij slot.

02

Begeef u binnen het 			
aangevraagde tijdslot 		
naar de ingang van EDS.
Volle chassis: Lijn 1, 2 en 3
Lege chassis: Lijn 4 en 5

04

Houd uw Alfapass voor
de lezer en rijd door naar
de op– en afzetzone.

05

Doof uw lichten, blijf in uw
vrachtwagen en wacht tot
de heftruckchauffeur teken
doet om vooruit te rijden.

06

Wanneer alle handelingen
voltooid zijn en u een 		
container(s) op hebt staan,
parkeert u zich op de
twistlockzone. Daar kijkt u
de container(s) na en
vergrendelt u de twistlocks.

07

Vertrek richting ’Exit’.
Houd uw Alfapass voor
de lezer, bevestig alle
transacties en verlaat
het depot.

03 • Parkeer uw vrachtwagen en
		 open uw containerdeuren.
•
		
		
		
		
		

Na het nakijken van de 		
container door onze 		
medewerker wandelt u naar
de Self Service Desk via de
wandelpaden en meldt u zich
aan met uw Alfapass.

• Geef uw TAS-code in en u 		
		 ontvangt een ticket.
• Wandel terug naar uw 		
		 vrachtwagen en vertrek richting
		 de operationele zone.

