Informatie voor bezoekers
Samenvatting
Secoa heet u welkom op deze locatie. Voor u gelden de
bezoekregels zoals opgenomen in deze uitgave. Secoa
noch haar directie of personeel is aansprakelijk voor
schade en/of letsel toegebracht aan personen dan wel
voertuigen of andere goederen. Instructies van Secoa
personeel dienen opgevolgd te worden.

Volg instructies en blijf onder begeleiding van uw Secoa
contactpersoon.
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Overige regels
Roken is alleen toegestaan buiten het pand.
Het gebruik van foto-, videoapparatuur en/of

In het gebouw van Secoa bv gelden regels die de

3. Betreden van ruimtes.

de camarafunctie van andere apparatuur

veiligheid van mensen waarborgen en het bedrijf

Het is verboden om zonder toestemming van de

zoals tablets en mobiele telefoons is

en bedrijfseigendommen beschermen. Op de

contactpersoon en/of de afdelingsleiding ruimtes

verboden.

locatie wordt u begeleid door een contactpersoon,

te betreden. Bepaalde gebieden zijn voor

Het gebruik of in bezit hebben van

die u zal informeren over specifieke gevaren op

bezoekers zelfs geheel afgesloten.

alcoholhoudende dranken, verdovende en/of

de werkplekken welke u tijdens uw verblijf op onze

stimulerende middelen is niet toegestaan.

locatie bezoekt. Het is niet toegestaan zich aan de

4. Geheimhouding.

begeleiding van de contactpersoon te onttrekken.

Als bezoeker verbindt u zich tot geheimhouding

De onderstaande regels moeten in acht worden

van alle getoonde of verstrekte gegevens en

genomen:

know-how.

1. Incidenten, ongevallen en calamiteiten.

5. Onveilig gedrag.

Gebruik van USB sticks en het gebruik van

Incidenten, ongevallen en calamiteiten dient u te

Personen die zich niet aan de bezoekersregels of

computer netwerk van Secoa bv is verboden.

melden aan het alarmnummer 112. Volg

de algemeen aanvaarde normen en waarden

Producten mogen niet aangeraakt worden.

aanwijzingen van uw contactpersoon en/of ander

houden, kunnen van het terrein worden

personeel op.

verwijderd.
Indien u tijdens uw bezoek werkzaamheden komt

2. Toegangsregeling

uitvoeren, moet dit bij aankomst bij uw

U moet zich registreren (bezoekersregistratie) en

contactpersoon worden gemeld.

legitimeren bij binnenkomst.

Het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen is verplicht daar waar
dit door de contactpersoon en/of
afdelingsleiding wordt aangegeven.

