
HAND-OUT CHAUFFEURS/BEZOEKERS SLUFTER  
 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN SLUFTER 
Het dragen van onderstaande PBM is voor iedereen en altijd verplicht: 

 
Transporteur is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste PBM 

 

TERREINREGELS SLUFTER 
Onderstaande gedragsregels zijn op het gehele Slufter terrein van toepassing: 

1. Weegbrug en spoelplaatsen langzaam op- en afrijden; 
2. Maximale snelheid op het terrein is 30 km/uur; 
3. Verboden toegang voor personen onder de 18 jaar; 
4. Verboden toegang voor zwangere vrouwen; 
5. Het is voor iedereen verplicht zich in- en uit te schrijven. 

 

SPECIFIEKE REGELS STORTFRONT 
1. Je stort op het stort nummer aangegeven op de weegbrug; 
2. Je houdt je ramen en deuren altijd gesloten op het stortfront; 
3. Uitstappen op het stortfront doe je nooit; 
4. Na het storten gebruik je beide wasstraten. 
5. Voordat je de verontreinigde zone, het stortfront, verlaat sluit je de klep van de trailer/bakwagen; 

De kosten voor het morsen op het terrein worden in rekening gebracht bij de veroorzaker. 

 

CROW P400 
Op de Slufter zijn de regels conform de CROW P400 van toepassing.  
Let op!: voor het lossen van baggerspecie geclassificeerd als zijnde rood/zwart, zijn de volgende 
aanvullende voorwaarden van toepassing: 

1. Verplicht gebruik van een gekeurde filteroverdrukinstallatie (keuring <1 jaar); 
2. Minimaal filters P1/P3 aanwezig; 
3. Met het keuringscertificaat en filterregistratie kan ter plaatse aangetoond worden dat de 

vrachtwagen aan bovenstaande voldoet; 
4. Het storten van rood/zwart materiaal kan alleen op het stortfront rood/zwart. 

 

SANCTIEBELEID SLUFTER 
Indien wij als Boskalis Beheer Slufter u de voorgeschreven verplichte PBM niet zien dragen en/of u de 
terreinregels overtreedt worden de volgende sancties opgelegd: 
 

- 1e overtreding: officiële mondeling waarschuwing; 

- 2e overtreding: officiële schriftelijke waarschuwing bij leidinggevende; 

- 3e overtreding: verwijdering van het project tot nader order. 
 

Indien er zich problemen voordoen op het terrein of tijdens het storten 
bel je de depotbeheerder op: 06 – 13 05 51 62 


