
Welkom bij Lamifil !

Uw bezoek plannen
 > Uw contactpersoon bij Lamifil plant samen met u een afspraak en bevestigt die via een e-mail 

met instructies. 
 > Als u niet tijdig op de afspraak raakt, verwittig dan uw contactpersoon. Zo houden wij er reke-

ning mee in onze bezoekersplanning.
 > Onze bezoekuren zijn tussen 9u en 16u30. U kan ons voor of na die uren bezoeken, maar het 

is mogelijk dat bepaalde diensten dan niet beschikbaar zijn. Informeer vooraf best even bij uw 
contactpersoon.

Wanneer u aankomt op onze site
 > Onze site is makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer of met de wagen.
 > Op de gehele site geldt een snelheidslimiet van 15 km/u voor personenwagens.
 > Wanneer u het bedrijfsterrein oprijdt met een personenwagen, volg dan de midden rijstrook 

voor personenwagens tot net voor de slagboom. U hoeft dus niet achter stilstaande vrachtwa-
gens op de oprijlaan te wachten. Aan de slagboom rijdt u rechts een van de 2 tijdelijke parkeer-
plaatsen op, waar u kan stationeren om u aan te melden bij de portier. 

 > De bezoekersparking bevindt zich aan het hoofdgebouw voorbij de slagboom. De parking die 
zich links van de slagbomen bevindt, is voorbehouden voor het personeel. Na uw registratie zal 
de portier de slagboom voor u openen. Rij vervolgens rechtdoor tot net voorbij de weegbrug en 
sla linksaf naar de bezoekersparking en de ingang van het hoofdgebouw.

Aanmelden bij de portier
 > Als bezoeker dient u zich steeds aan te melden bij de portier. Na registratie zal die uw contact-

persoon verwittigen. 
 > U ontvangt vervolgens een bezoekersbadge en richtlijnen voor bezoekers. Draag de badge 

steeds zichtbaar, zodat onze medewerkers u herkennen als bezoeker. Bij het einde van het 
bezoek geeft u de badge terug aan de portier, hij meldt u dan ook af als bezoeker.

Algemene veiligheidsrichtlijnen
 > Tijdens uw bezoek wordt u door een Lamifil-medewerker begeleid.
 > Voor uw eigen veiligheid dient u als bezoeker persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te 

dragen op het gehele terrein, behalve in het hoofdgebouw en op de toegangswegen naar het 
hoofdgebouw van buitenaf. Lees daarover de belangrijke informatie verder op deze pagina 
onder ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en kledingvoorschriften’.

 > In de productieomgeving en op de binnenplaats van het fabrieksterrein rijden er frequent hef-
trucks. Blijf dan ook altijd op de voorziene wandelpaden.

 > Er geldt een algemeen rookverbod op de Lamifil-site. Enkel in de voorziene rookzones mag er 
worden gerookt. Rookwaren worden gedoofd in de voorziene asbakken.



 > De Lamifil-site is voorzien van bewakingscamera’s. Bezoekers worden hiervan ook op de 
hoogte gebracht via pictogrammen op de site. ij noodsituaties wordt een noodprocedure opge-
start. Wees in dat geval alert voor het noodsignaal en een mogelijke evacuatie:

 > Bepaalde delen van de bedrijfssite zijn moeilijk of niet toegankelijk voor personen met een 
beperkte mobiliteit.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en kledingvoorschriften
 > Om ongemak te vermijden, raden we u aan om aangepaste kledij en gesloten, platte schoenen 

met rubberen zolen te dragen. 
 > In de productieafdelingen zijn volgende PBM standaard verplicht:

 > Een veiligheidsbril
 > Veiligheidsschoenen S3
 > Een lange broek en vest met lange mouwen
 > Gehoorbescherming
 > Fluohesje of vest met reflecterende strepen

 > Veiligheidsbril, gehoorbescherming en fluohesje kan Lamifil voor u voorzien. U brengt best uw 
persoonlijke veiligheidsschoenen mee.

 > In sommige afdelingen van het bedrijf gelden er overigens strengere regels voor het dragen 
van PBM. 

Geleide bedrijfsbezoeken
 > Bij geleide bedrijfsbezoeken in groep, vragen we u de groep nooit zonder toestemming van de 

begeleider te verlaten. Gebruik ook altijd de voorziene wandelpaden.
 > n bepaalde afdelingen zijn er specifieke veiligheidsrichtlijnen die strikt moeten worden opge-

volgd. Uw begeleider zal u de nodige richtlijnen geven. 
 > Fotograferen en filmen is tijdens het bezoek niet toegelaten zonder uitdrukkelijke toestem-

ming van uw begeleider.
 > Raak nooit materialen of machines aan zonder toestemming van de begeleider. Sommige ma-

terialen kunnen warm zijn zonder dat dit zichtbaar is.

Draadloze internettoegang
 > Op onze site is een draadloze internettoegang via wifi voor bezoekers beschikbaar. 
 > Om gebruik te kunnen maken van de wifi-toegang, dient u een persoonlijke login en paswoord 

aan te vragen bij Lamifil. Dat doet u door uw email, naam en voornaam én aantal dagen dat uw 
internet nodig hebt, door te geven aan uw contactpersoon. 
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