Bezoekersinformatie
Rotterdam World Gateway

Welkom
Welkom bij Rotterdam World Gateway (RWG). In deze bezoekersfolder staan de belangrijkste
bij RWG geldende beveiligings- en veiligheidsregels vermeld. Bij RWG staat veiligheid hoog in
het vaandel, zowel voor het RWG-personeel als voor bezoekers. Om deze veiligheid te kunnen
waarborgen, is het belangrijk dat de geldende regels nauwgezet opgevolgd worden.

Toegang tot de terminal
Voorafgaand aan het bezoek bent u door de
contactpersoon van RWG aangemeld bij de
beveiliging. Bij aankomst op de terminal meldt
u zich met een origineel, geldig legitimatiebe
wijs (identiteitskaart of paspoort) bij de Secu
rity Lodge. Op het parkeerterrein bij de Security
Lodge kunt u tijdelijk uw voertuig parkeren. Bij
het eerste bezoek aan RWG krijgt u een veilig
heidsinstructievideo te zien, waarna u gevraagd
wordt een aantal controlevragen te beantwoor
den. Een toegangspas wordt verstrekt als de
controlevragen juist zijn beantwoord. Deze vei
ligheidsinstructie wordt jaarlijks afgenomen. De
beveiliging verwijst u, afhankelijk van met wie

u een afspraak heeft, door naar één van de twee
kantoorgebouwen op de terminal, de Main Office
Building (MOB) of de Terminal Operations Buil
ding (TOB). Bij de ingang van beide kantoorge
bouwen bevindt zich een receptie. U dient zich
hier nogmaals te melden. Vervolgens informeert
de receptionist(e) de contactpersoon van RWG.

Beveiliging
■

■
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 RWG geldt de Havenbeveiligingswet en de
Bij
ISPS-code;
Zonder vooraanmelding via de contactpersoon
van RWG wordt geen toegang verleend tot de
terminal;
Toegang tot de terminal wordt uitsluitend
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■

■

■

■
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verleend voor de periode van het bezoek en
het gedeelte van de terminal waar men in
verband met de aard van het bezoek moet
verblijven;
Het is verboden zich zonder geldige toegangs
pas op de terminal te bevinden;
De door RWG uitgegeven toegangspas dient
zichtbaar gedragen te worden;
De beveiliging van RWG voert steekproefs
gewijs visitaties uit;
Een videobewakingssysteem (CCTV-systeem)
is onderdeel van de beveiliging van de terminal;
Filmen, fotograferen en het maken van geluids
opnamen op het terrein van RWG is verboden,
tenzij de afdeling Public Affairs & Communi
cations hiervoor toestemming heeft verleend.

voldaan is aan de vastgelegde voorwaarden;
 p de gehele terminal is het dragen van
O
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

verplicht, met uitzondering van de PBM-vrije
zones (onder andere de kantoorgebouwen en
de daaraan gelegen parkeerterreinen). De
volgende PBM dienen minimaal gedragen te
worden: een veiligheidshelm, een veiligheids
bril, een fluorescerend(e) veiligheidshesje/jas en veiligheidsschoenen;
Indien de bezoeker geen PBM tot zijn of haar
beschikking heeft, zal RWG deze, na vooraf
overleg, verzorgen;
Op de terminal van RWG geldt de Wegenver
keerswet;
Op de terminal geldt een maximumsnelheid
van 30 kilometer per uur, tenzij anders aan
gegeven;
Op de terminal geldt een inhaalverbod;
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de par
keerterreinen bij de kantoorgebouwen in de
daartoe bestemde parkeervakken. Voor parke
ren in operationeel gebied gelden aanvullende
regels;
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In operationeel gebied moet een zwaailicht
worden gevoerd;
Telefoneren in bewegende voertuigen is uit
sluitend toegestaan als dit ‘handsfree’
gebeurt;
Verkeers-, verbods- en gebodsborden dienen
nauwgezet opgevolgd te worden, evenals aan
wijzingen van het personeel en de beveiliging
van RWG;
Het is ten strengste verboden om te roken op
de terminal, uitgezonderd in de pauze van
RWG en op de daartoe aangewezen rookruim
tes;
Het is ten strengste verboden om onder

invloed van alcohol en/of drugs het terrein van
RWG te betreden. Bovendien is het meenemen
van alcohol en/of drugs naar het terrein van
RWG en het nuttigen van alcohol en/of drugs
op het terrein van RWG niet toegestaan;
Het is ten strengste verboden om zich zonder
toestemming van RWG in operationele gebie
den te bevinden;
Het is ten strengste verboden om zonder toe
stemming van RWG installaties en machines te

■
■
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Aansprakelijkheid
Een bezoek aan de RWG-terminal geschiedt op
eigen risico. Aan de bedrijfsvoering van RWG
zijn risico’s verbonden, zoals het risico op
schade ontstaan in het verkeer op de terminal,
bij laad- en loswerkzaamheden, bij verplaatsing
van containers en/of goederen en bij overige
activiteiten ten behoeve van de op- en overslag.
RWG en de door RWG te werk gestelde personen
zijn niet aansprakelijk voor enige schade – van
welke aard of met welke oorzaak dan ook – aan
personen, voer- en vaartuigen en andere zaken
die zich bevinden op zijn terrein, in het aan het
RWG-terrein grenzende water of op de langszij
afgemeerde schepen, een en ander tenzij de
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van RWG of de met de leiding van
het bedrijf belaste personen.
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betreden of te bedienen;
R
 especteer afzettingen en markeringen;
Houd brandblusmiddelen, (nood)uitgangen en
toegangen vrij;
H
 oud de terminal schoon.
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 ersonen mogen uitsluitend met uitdrukke
P
lijke toestemming van de contactpersoon van
RWG het terrein betreden;
Personen onder de 18 jaar hebben geen

toegang tot de terminal, mits ontheffing is aan
gevraagd via de contactpersoon van RWG en
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Sancties

■

 eem de afslag ‘Havens 8800-9900’;
N
Blijf de Maasvlakteweg volgen, rijd onder het
Prinses Máximaviaduct door en sla bij de
eerste verkeerslichten rechtsaf de Amoerweg
op;
Volg op de terminal de aanduiding ‘Visitors’
en meld u bij de Security Lodge.

Bij het niet naleven van de geldende regels of
aanwijzingen van RWG met betrekking tot veilig
heid, hygiëne en verkeer, behoudt RWG zich het
recht om de betrokken persoon van de terminal
te laten verwijderen en verdere toegang tot de
terminal te ontzeggen.

■

Route

Contact Security Lodge

De terminal van RWG bevindt zich op Maas
vlakte 2. Volg onderstaande routebeschrijving
om bij de terminal te komen:
■ 
Volg de A15 vanuit Rotterdam richting Euro
poort/ Maasvlakte. Bij Rozenburg gaat de A15
over in de N15;
■ Blijf de N15 volgen tot de Maasvlakte;

+31 (010) 742 20 81
security@rwg.nl
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