
Veiligheidsinstructie

Voor leden van verenigingen
die oud papier en karton

inzamelen met minicontainers

Verplicht voor u 
als belader:

      Veiligheidsvest
      Stevige (veiligheids-)
      schoenen
      Werkhandschoenen

Verplicht voor u 

Als niet aan de veiligheidseisen wordt voldaan of de 
instructies niet worden nageleefd, dan zal de chauffeur 
van Rd4 de inzameling stoppen.



Belangrijke informatie voor beladers

Houdt u aan de volgende regels:

• Let bij het oversteken goed op het overige verkeer,  
 drukke wegen aan één zijde van de weg beladen.

• Altijd met één container afzonderlijk lopen, de 
 container voor je uit duwend.

• Hang de container aan de belading, stap vervolgens  
 recht achteruit. Blijf de container volgen, bij verkeerd  
 aanhangen kan de container van de belading vallen.

• De container kan in de hopperbak vallen. Druk in   
 zo’n geval direct de rode nood-stop in. Waarschuw 
 de chauffeur en onderneem zelf geen actie.

• Breng containers terug naar de aangeboden plek 
 met de voorzijde naar de straatkant gericht.

• Zet de container altijd binnen 15 meter van de 
 aanbiedplaats terug.

• Als er los papier wordt aangeboden: gooi het papier  
 dan in een andere container of in de half open laad-
 bak. Haal bij overvolle minicontainers waarvan de 
 deksel niet dicht kan, het overtollige papier eruit en 
 behandel het als los papier.

• Als er restafval in de minicontainer zit waarschuwt 
 u de chauffeur, deze zal een blauwe kaart invullen. 
 De container mag niet geledigd worden.

Deze veiligheidsvoorschriften zijn 
absoluut op te volgen!

Voor uw eigen veiligheid en die van uw collega’s:

• Belaad nooit een achteruitrijdende wagen!

• Loop of sta nooit onder de belading terwijl de   
 containers geleegd worden.

• Kom nooit aan bewegende delen van belading!

• Grijp nooit naar de bewegende container!

• Ga nooit onder de container staan!

• Plaats containers niet terug op uit- en opritten.  
 De containers behoren op het trottoir teruggezet  
 te worden.


