VEILIGHEIDSREGELS
Tijdens opbouw en afbraak van evenementen
Introductie
Voor een gastvrij ontvangst van al onze
gasten moet iedereen in een veilige en
verantwoorde omgeving kunnen werken.
Daarom staat veiligheid bij RAI Amsterdam
hoog in het vaandel. Door de Nederlandse
wet- en regelgeving na te leven worden
de hallen van RAI Amsterdam gezien als
een bouwplaats tijdens de opbouw- en
afbraak. Daarom heeft de RAI een aantal
veiligheidsregels opgesteld waar iedereen
zich aan moet houden.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen
(PBM’s)
Tijdens de opbouw- en afbraakperiode
is het dragen van:

Locaties waar de veiligheidsregels
van toepassing op zijn
▪ Alle (tijdelijke) hallen.
▪ Ballroom.
▪ Buitenterrein.
▪ Overige locaties indien
daar sprake is van standbouw.

Veiligheidshelm
▪ Alleen verplicht in de hallen
als het rode zwaailicht brandt.
▪ Voldoet aan NEN-EN 397.
▪ Kopen: € 7,50.

Toegang
Tijdens opbouw- en afbraakperiodes is
RAI Amsterdam alleen toegankelijk met
een geldige opbouw- en afbraakbadge.
U kunt zich hiervoor online registreren.

Veiligheidsschoenen
▪ Altijd verplicht tijdens opbouw en
afbraak (behalve tijdens inrichting).
▪ Voldoen aan NEN-EN-ISO 20345
klasse S3 of hoger.
▪ Kopen: € 24,95 (inclusief gratis helm).
▪ Huren: € 5,- per dag tegen € 15,- borg.

De schoenen en helmen zijn verkrijgbaar
in het Hospitality Crew Centre en bij P9.
Vragen over
▪ Het registreren voor een opbouw- en
afbraakbadge? Stuur een e-mail naar
security@rai.nl.
▪ De veiligheidsregels tijdens opbouwen afbraak van een evenement? Stuur
een e-mail naar safety@rai.nl of neem
contact op met uw contactpersoon van
RAI Amsterdam.
Alle informatie is ook beschikbaar op
www.rai.nl/veiligwerken.

Zie de veiligheidsregels op de volgende pagina.

Alarm
+31 20 549 1234

VEILIGHEIDSREGELS
Tijdens opbouw en afbraak van evenementen
1. Toegang
Alleen toegang met een geldige badge.
2. Veiligheidsschoenen
Goedgekeurde veiligheids-schoenen zijn
verplicht tijdens opbouw- en afbraakperiodes.
3. Veiligheidshelm
Een goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht
gedurende het rode veiligheidssignaal in de hallen.
4. Roken/Alcohol/Drugs
Roken en het gebruik van alcohol en drugs is niet
toegestaan.
5. Nooduitgangen
Nooduitgangen en gele transportpaden vrijhouden.
6. Blusmiddelen
Blusmiddelen moeten altijd bereikbaar zijn.
7. Werken op hoogte
Boven de 2,5 meter verplicht aanlijnen op een hoogwerker en maximaal twee uur op een ladder werken.
8. Transport
▪ Maximum snelheid binnen 5 km/u en buiten 10km/u.
▪ De Lepels van de heftruck niet hoger dan 15cm
boven de grond.
▪ Verboden personen te liften met een heftruck.
▪ Niet bellen tijdens het bedienen van een
transportmiddel.
▪ Alleen opgeleid personeel heeft permissie
om een heftruck te bedienen.
9. Jongeren
Geen toegang onder 16 jaar tijdens opbouwen afbraakperiode.
10. Materialen en gereedschappen
Gebruik uitsluitend goedgekeurde (CE)
machines en gereedschappen.
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