
Terreinreglement 
 

 

Op- en overslaglocatie (O&O) 
Regionaal Sorteercentrum (RSC) 

Textielsorteercentrum (TSC)

Algemeen 
• Het terrein is verboden voor onbevoegden en betre-

den geschiedt op eigen risico. 
• Volg aanwijzingen en instructies van het Rd4-perso-

neel altijd strikt op. 
• Iedereen dient goed zichtbaar en herkenbaar te zijn, 

het dragen van zichtbaarheidskleding (hesje of jas) is 
daarom verplicht.

• Voor personen die werkzaamheden verrichten zoals 
het laden/lossen van vracht, is daarnaast het dragen 
van veiligheidsschoenen verplicht. 

• Houd vluchtwegen altijd vrij.
• Brandblus- en veiligheidsmiddelen dienen altijd be-

reikbaar te zijn.
• De maximaal toegestane snelheid is 15 km/uur.
• Fietsers en bromfietsers dienen af te stappen.
• Rijdend Rd4-materieel (zoals laadschop, sorteer-

kraan, heftruck en overige voertuigen) heeft altijd 
voorrang.

• Houd rechts aan, zeker op minder overzichtelijke 
punten. 

• Het passeren van andere voertuigen geschiedt op 
eigen risico. 

• Het is verboden om te rijden met een onafgedekte 
lading (óók op de openbare weg).

• Bezit en gebruik van alcoholhoudende dranken, 
drugs of medicijnen die het beoordelingsvermogen 
kunnen beïnvloeden is verboden.

• Open vuur is ten strengste verboden.
• Roken is alleen toegestaan op de hiervoor aangewe-

zen plekken.

Bij aankomst
Bij aankomst dient u zich altijd direct te melden. 
O&O: aan de balie bij de weegbrug
RSC: aan de slagboom 
TSC: bij een van de bedrijfsleiders of (indien bekend) op 
kantoor   

Wegen
Per weging mag maximaal één voertuig op de weegbrug 
staan. 

Regionaal sorteercentrum 
Nijverheidsweg 4a
Heerlen
Ma-vr 07.00 – 15.30 uur

Textielsorteercentrum
Nijverheidsweg 4b 
Heerlen 
Ma-vr 7.30 – 16.00 uur
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Op- en overslaglocatie
Nijverheidsweg 17-23 
Heerlen
Ma-vr 7.00 – 16.30 uur
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Laden en lossen
• Laden en lossen geschiedt op eigen risico.
• Het is verboden om asbest (gelijkend) en/of che-

misch materiaal te lossen.
• Het afnetten van de vracht dient altijd te gebeuren op 

de hiervoor aangewezen plek, via de speciale trap of 
middels een haak via de grond.

• Het is verboden om boven op de lading te gaan 
staan.

• Het is verboden stoffen en/of producten uit het afval 
te verzamelen en mee te nemen. 

• De acceptatie van afvalstoffen geldt uitsluitend con-
form de acceptatievoorwaarden en -eisen van Rd4.

In de hallen
O&O en RSC: Lopen is alleen toegestaan binnen de rood 
gemarkeerde route, tenzij anders door uw Rd4-contact-
persoon aangegeven. 
TSC: De afscheiding naar de heftruckzone wordt aange-
geven met rode lijnen. Deze zone betreedt u alleen met 
een hiervoor geïnstrueerde Rd4-medewerker. 

Bij calamiteiten
• Waarschuw direct uw Rd4-contactpersoon.
• Volg de groene nooduitgangbordjes en ga zo snel 

mogelijk naar de BHV-verzamelplaats.
• Aanwijzigingen van bedrijfshulpverlening of brand-

weer dient u stipt op te volgen.
• Deze locatie beschikt over een Automatische Externe 

Defibrillator (AED). Vraag een Rd4-medewerker om 
assistentie.
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