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Bij een noodsituatie: volg de instructies van de BHV’er 

herkenbaar aan een lichtgevend vest. 

In case of emergency: follow the instructions of Dana 

emergency personnel. You can recognize them by the 

fl orescent jackets they wear.

Als bezoeker betreedt u onder begeleiding van een Dana 

medewerker het pand en wordt u dringend verzocht op de groen 

gemarkeerde looppaden te blijven (groene lijn op de plattegrond). 

Zodra u zich buiten de markeringen begeeft kunnen wij uw veiligheid 

als bezoekers niet garanderen en valt u onder de regelementen 

behorende bij contractors. Contractrors dragen verplicht standaard 

PBM. (Persoonlijke beschermmiddelen)

As a visitor, you will be guided around the premises by a Dana 

employee. Stay on the walkways (green line on the map). 

If you leave the walkway, you will be regarded as a contractor 

and you must wear all standard PPE.

Standaard PBM zijn veiligheidsbril en schoenen en overal in 

de productie verplicht.

Standard PPE, personal protection equipment: safety glasses 

and shoes must be worn in all production areas.

Het is verboden foto’s te maken zonder toestemming van 

Dana SAC Benelux B.V.

Taking photos is only allowed with Dana SAC Benelux permission.

Het is tevens verboden te roken op het terrein met uitzondering 

van de speciale rookplek (buiten).

Smoking is prohibited everywhere on the premises except in the special 

designated outdoor smoking area.

Wilt u uw afval deponeren in de hiervoor bedoelde afvalbakken? 

Deposit waste in the designated containers.

Veiligheidsinstructies
Safety Instructions

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten.

Please let us know if you have any questions.
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De veiligheid van onze medewerkers en onze bezoekers is voor ons 

zeer belangrijk. Door het volgen van onderstaande instructies kunt u 

bijdragen aan de veiligheid van iedereen. 

The safety of our employees and of our guests is of utmost importance 

to us. By following the instructions below you can help us to secure 

everyone’s safety.

Op het terrein van Dana SAC Benelux B.V. gelden verplichte regels 

gericht op het bewaken van de veiligheid en de gezondheid van 

onze bezoekers en de medewerkers. U wordt geacht kennis te 

nemen van deze regels en deze te respecteren. Neem de tijd om 

deze folder te lezen.

Meld onveilige situaties bij uw Dana SAC Benelux begeleider.

On the Dana SAC Benelux B.V. premises, rules for the safety and 

health of visitors and employees apply. You are expected to be familiar 

with and to observe these rules. Please, take your time to read this 

brochure carefully.

Report unsafe situations to your Dana SAC Benelux supervisor. 

Bij het inschrijven in het bezoekersregister, ontvangt u een bezoekers-

pas. Deze moet u altijd zichtbaar bij u dragen. Wilt u na afl oop van uw 

bezoek, de bezoekerspas weer inleveren en u uitschrijven?

Sign in and register as a visitor, you will receive a visitor’s badge that 

you should wear in such a way that it is always visible. When you leave 

the premises return the badge and sign out.

Uw veiligheid is belangrijk
We care about your safety
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