
TOGETHER WE CAN 
KEEP THINGS SAFE

Our employees’ safety and that of our guests is always paramount. 
By following instructions, we can jointly ensure everyone’s safety.

The following regulations apply on the Wärtsilä premises to both employees and visitors. 
We expect you to read, use and apply these regulations. 

So please read the text in this flyer carefully.

Visit to the office

 — Upon arrival, you must register at the reception desk as a visitor. 

 — After identifying yourself with a valid ID, you will receive a visitor badge. We request that 

you wear this visibly. Upon departure, you have to return the visitor pass.

 — Should you encounter any unsafe situation, notify your Wärtsilä contact person of this.

 — We request that you follow the instructions of corporate emergency responders in the 

event of an emergency. You can recognise these employees by their fluorescent jackets.

 — Hold the bannisters when using the stairs.

 — Don’t use the elevator during emergencies.

 —  +31 (0)88 - 980 4333 Emergency number 

Safety instructions in the Land & Sea Academy Experience Centre

Safety resources

 — Throughout the hands-on training activities, the use of safety shoes and 

 — overalls is mandatory.

 — Additional PPE’s at trainers instruction.

 Hoisting

 — Visitors may not use machines - e.g. cranes - without the help and supervision  

of the instructor

 — Never walk under a suspended load.

 — Never hoist a load above people.

GENERAL SAFETY 
REGULATIONS

Please dispose waste in
the waste bins

Smoking is only permitted 
in the designated areas

Taking pictures is only 
permitted with 
Wärtsilä permission

Wear your visitor
badge visibly

As a visitor, you are to 
be accompanied by a 
Wärtsilä employee

Emergency number: 
+31 (0)88 - 980 4333

The speed limit is 15 km/h

Meeting point. Follow the 
instructions of the corporate 
emergency responder (Dutch: 
BHV-er), recognisable by their 
fluorescent vest with BHV on 
the back

Parking in the designated 
areas

No access to the premises 
for children under 16

Safety goggles 
mandatory

Safety shoes 
mandatory

Hearing protection is 
mandatory in certain 
areas

During practical training sessions, wearing the following PPE is 
mandatory at the trainer’s instruction:

Work overalls 
are mandatory

Safety gloves 
Mandatory

DRUNEN OVERVIEW

Land & Sea Academy

Technology & 
services centre

parking area visitors

disabled parking 

car charging station

office building / Land & Sea Academy

AED available on the ground floor 
and second floor

emergency exit

entrance/exit

THINK about the Task at hand.

OBSERVE the Hazards and the Risks.

MANAGE the Risks to prevent injuries.

Before you start your work and during any operation – always remember TOM. 
Keep yourself and others safe!

Be safe with

TOM Be safe 
with TOM

Think
Observe 
ManageMeeting point



parkeerplaats bezoekers

parkeerplaats minder valide

oplaadpunt auto

gebouw

SAMEN HOUDEN 
WE HET VEILIG

De veiligheid van onze medewerkers en onze gasten staat altijd 
centraal bij ons. Door de onderstaande instructies op te volgen, 
kunnen we gezamenlijk de veiligheid van eenieder waarborgen.

Op het Wärtsilä terrein gelden de volgende regels voor veiligheid en gezondheid voor 
zowel onze medewerkers als bezoekers. We verwachten van u dat u deze leest, begrijpt 

en toepast. Wilt u daarom de tekst op deze flyer goed lezen.

ALGEMENE 
VEILIGHEIDSREGELS

Bezoek aan het kantoor

 — Bij binnenkomst moet u zich melden bij de receptie en registreren als bezoeker. 

 — U ontvangt dan een bezoekerspas. We vragen u deze zichtbaar te dragen. 

 — Bij vertrek moet u zich afmelden en de bezoekerspas inleveren.

 — Mocht u onveilige situaties aantreffen, meld deze dan bij uw Wärtsilä contactpersoon.

 — We vragen u de instructies van de bedrijfshulpverleners op te volgen in het geval van 

een calamiteit. U kunt deze medewerkers herkennen aan een fluoriserend jack.

 — Houd bij het traplopen de leuning vast.

 — Gebruik de lift niet tijdens calamiteiten.

 — +31 (0)88 – 980 4333 Calamiteiten nummer 

Veiligheidsinstructies in het Land & Sea Academy Experience Centre

 Veiligheidsmiddelen

 — Gedurende hands-on trainingsactiviteiten is het gebruik van veiligheidsschoenen 

 — en overalls verplicht.

 — Extra persoonlijke beschermingsmiddelen op aanwijzing van de trainers.

 Hijsen

 — Bezoekers mogen geen gebruik maken van machines b.v. kranen zonder de  

hulp en supervisie van de instructeur.

 — Loop nooit onder een hangende last door.

 — Hijs geen lading over mensen heen.

Afval deponeren in de 
afvalbakken

Roken is alleen toegestaan 
in de daarvoor aangegeven 
gebieden

Fotograferen alleen 
toegestaan na 
toestemming Wärtsilä

Draag uw bezoekerspas 
zichtbaar

Als bezoeker wordt 
u begeleid door een 
Wärtsilä medewerker

Calamiteitennummer 
+31 (0)88 – 980 4333

De maximale snelheid 
is 15 km/h

Verzamelplaats.  
Volg de instructies van de 
BHV-er op (herkenbaar aan 
fluoriserende veiligheidshesjes 
met BHV op de achterkant)

Parkeren in de aangegeven 
gebieden

Geen toegang voor jongeren 
onder de 16 jaar

Veiligheidsbril 
verplicht

Veiligheidsschoenen 
verplicht

Gehoorbescherming 
verplicht in bepaalde 
delen

Tijdens praktijktrainingen zijn onderstaande persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht, op aanwijzing van de trainers.

DRUNEN OVERZICHT

Land & Sea Academy

Technology & 
services centre

Een werkoverall
is verplicht

Veiligheidshandschoenen 
verplicht

THINK about the Task at hand.

OBSERVE the Hazards and the Risks.

MANAGE the Risks to prevent injuries.

Before you start your work and during any operation – always remember TOM. 
Keep yourself and others safe!

Be safe with

TOM Be safe 
with TOM

denk
observeer
onderneem actie

AED beschikbaar op de begane 
grond en de tweede etage

nooduitgang

in-/uitgang

verzamelpunt


