Veiligheid en truckafhandeling bij RWG
Safety and truck handling at RWG

Welkom bij Rotterdam World Gateway (RWG),
’s werelds meest moderne en geautomatiseerde containerterminal. Deze flyer geeft u
informatie over veiligheid en truckafhandeling
bij RWG, met als doel uw bezoek aan RWG zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Welcome to Rotterdam World Gateway (RWG),

Veiligheid

Safety

Veiligheid staat bij RWG hoog in het vaandel. Om
de veiligheid te waarborgen, dienen de geldende
regels nauwgezet opgevolgd te worden.

At RWG, safety is of high priority. In order to
guarantee this safety, all rules in effect must be
followed closely.

■

■

 p de gehele terminal is het dragen van perO
soonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht: veiligheidshelm, veiligheidsbril,
fluorescerend(e) veiligheidshesje/-jas en veiligheidsschoenen.
Op de gehele terminal geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, tenzij anders
aangegeven.

the world’s most modern and automated
container terminal. This flyer provides information on safety and truck handling at RWG
so that your visit to RWG will proceed as
efficiently as possible.

■

■

The use of Personal Protection Equipment
(PPEs) is required everywhere at the terminal:
a safety helmet, safety glasses, signal-coloured
clothing (vest or jacket) and protective footwear.
The speed limit for the entire terminal is

30 kilometres per hour, unless otherwise
indicated.

Seamless access to Europe

Truckafhandeling
De truckafhandeling bij RWG verloopt volgens een volautomatisch proces waarbij geen menselijk handelen
plaatsvindt. Bij truckafhandeling zijn de volgende zaken van belang:
■

■

■

■

■

■

Bij aankomst bij de module in
de yard dient u de truck in een
van de beschikbare lanen
achteruit in te parkeren en
direct achter de witte streep
op te stellen. Rijd hierbij niet
te ver naar achteren.
In geval van truckafhandeling
bij cantilever-modules parkeert u in de laan zoals de
afbeelding aanduidt. De volgende modules zijn cantilever-modules: 3 t/m 7, 12, 13,
22 en 23.

De pedestal toont te allen tijde informatie over veiligheid en de afhandeling van uw container(s).
Onze truck facilitators in de yard helpen u indien u problemen ervaart. U kunt hen bereiken via de
intercom op de pedestal.
Laat in geval van problemen
de presence button op de
pedestal los. Het proces zal
dan stoppen.

In uiterste nood drukt u op de
noodknop. Een noodstop zal
dan plaatsvinden.

Truck handling
Truck handling at RWG runs through a fully automated process that does not require any human action
whatsoever. The following aspects are important with regard to truck handling:
■

■

■

■

■

■

Upon arrival at the module in
the yard, you must park the
truck by reversing into one of
the available lanes and positioning the truck immediately
behind the white line. Do not
back up too far.
If truck handling will take
place at one of the cantilever
modules, please park the
truck in the lane as shown in
the illustration. The following
modules are cantilever
modules: 3 through 7, 12, 13,
22 and 23.
The pedestal will display information on safety and the handling of your container(s) at all times.
Our truck facilitators in the yard will help you if you experience any trouble. They can be reached using
the intercom on the pedestal.
If any problems occur, release
the presence button on the
pedestal. The process will
then come to a halt.

In case of a true emergency,
press the emergency button.
This will trigger an emergency
stop.

Contact

Contact

Melden schades
Security Lodge: +31 (0)10 742 20 81

Report damage
Security Lodge: +31 (0)10 742 20 81

Noodnummer

Emergency number

+31 (0)10 742 21 12

+31 (0)10 742 21 12

Zie voor meer informatie RWGServices via https://
rwgservices.rwg.nl/ en de RWG-app die gratis via
de Google Play Store en Apple App Store gedownload kan worden.

For more information, visit RWGServices at
https://rwgservices.rwg.nl/ or via the RWG app,
available for free download at the Google Play
Store and Apple App Store.

Beperking van aansprakelijkheid

Limitation of liability

Een bezoek aan de RWG-terminal geschiedt op
eigen risico. Aan de bedrijfsvoering van RWG zijn
risico’s verbonden, zoals het risico op schade
ontstaan in het verkeer op de terminal, bij laad- en
loswerkzaamheden, bij verplaatsing van containers en/of goederen en bij overige activiteiten ten
behoeve van de op- en overslag. RWG en de door
RWG te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard of met
welke oorzaak dan ook – aan personen, voer- en
vaartuigen en andere zaken die zich bevinden op
zijn terrein, in het aan het RWG-terrein grenzende
water of op de langszij afgemeerde schepen, een
en ander tenzij de schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van RWG of de
met de leiding van het bedrijf belaste personen.

Visiting the terminal of RWG will be at your own
risk. Please be aware of certain risks relating to a
container terminal in operation like RWG, for
example the risk to suffer damages while participating in the traffic on the terminal, during loading
and/or discharging cargo, while moving containers
or other cargo as well as during other terminal
activities relating to storage and stevedoring.
RWG and/or personnel assigned by RWG will not
be liable for any damage – of whatever nature and/
or of whatever cause – to persons, vehicles,
vessels and/or other objects situated on its premises, in the waters adjacent to its premises and/
or on ships moored alongside its quays, unless
this damage is caused by wilful intent or gross
negligence of RWG, its assigned personnel or
management.
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