Enkele regels
Toegangsvoorwaarden
Brussel-Energie is een industriële site in continuwerking. De toegangsvoorwaarden zijn :
•
•
•
•
•

Minimumleeftijd : 14 jaar
Maximaal aantal personen : 30
Groepen van meer dan 15 personen moeten 2 verantwoordelijke begeleiders voorzien. De groep wordt dan
in twee gesplitst.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun groep.
De site is niet aangepast voor personen met beperkte mobiliteit noch voor zwangere vrouwen (veel
trappen).

Veiligheidsinstructies
Dragen van platte & gesloten schoenen (antislipzool)
Tijdens de rondgang wordt er over looproosters gewandeld, deze zijn niet beloopbaar
met hakken.
Gladde vloeren zijn mogelijk, draag daarom bij voorkeur schoen met anstislipzool.

Dragen van veiligheidshelm
Tijdens de rondgang is het verplicht een veiligheidshelm
te dragen.
Risico op vallende stukken is uitzonderlijk maar niet
onbestaande.
De veiligheidshelm kan worden vergroot / verkleind door
op stelband achteraan de helm te duwen.

Dragen van veiligheidsbril
Een veiligheidsbril is verplicht te dragen gedurende het volledige bezoek. Een aantal
zones waar risico’s op oogletsels aanwezig zijn, worden doorkruist.

Dragen van fluohesje
Omdat er tijdens de rondgang langs zones wordt gegaan waar transportvoertuigen
rijden, is men verplicht om een fluo-hesje te dragen met identificatie visistor.

In geval van brand / incident
Volg steeds de instructies van de gids op.
Verzamelpunt bevindt zich thv. de ingangsslagboom
Evacuatiesignaal is een ononderbroken alarme.

Warme oppervlakken
Het bezoek gebeurt in een bedrijf dat in werking is. Bepaalde oppervlakken kunnen
warm zijn, het is daarom verboden om aan de onderdelen te komen.

Verbod op fotograferen
Het is verboden om foto’s en/of films te maken van de installatie, mensen, enz.

Vasthouden leuning
Tijdens het dalen of stijgen op trappen is men verplicht de leunig vast te houden om
ongevallen te voorkomen.

Roken verboden
Een rookverbod geld in het totale bedrijf.

!

Algemeen
•

Het is verplicht om steeds in groep te
blijven.
• Volg steeds de instructies van de gids.
• De site is niet aangepast voor personen met
beperkte mobiliteit noch voor zwangere
vrouwen.
• Last van hoogtevrees ?
 Meld dit op voorhand bij de gids.

