OP DE AANKOMSTTERMINAL

ALGEMENE AANWIJZINGEN

VEILIGHEIDSINFORMATIE

NEDERLANDS

AANKOMST
› Instappen in vrachtwagen pas na instructie

› Draagplicht van veiligheidsvest op de
terminals en in alle gevallen dat de trein
moet worden verlaten

› Montage van antennes onder de bovenleiding
verboden

› Instructies van terminal- en
spoorwegpersoneel opvolgen

Veilig onderweg met de Rola!

› Hoogspanning – Levensgevaar!

VOOR HET AFRIJDEN
› Wiggen verwijderen en in houders plaatsen
› Het meereizen van verdere personen en
dieren is niet toegestaan

› Luchtvering inschakelen: maximale
bodemvrijheid

NL

› Videobewaking

LETTEN OP

AFRIJDEN
› Stapvoets rijden

› Afstand van één voertuiglengte aanhouden

CONTRACTVOORWAARDEN VOOR HET ROLA-VERVOER

ALGEMENE VOORWAARDEN
TRANSPORTVOORWAARDEN
VEILIGHEIDSINFORMATIE
EXPEDITIEORDER

De actuele versie op de website: www.ralpin.com is altijd van toepassing.

LEZEN
BEGRIJPEN
BEVESTIGEN
OPVOLGEN
BEWAREN

De ondergetekende bevestigt door het zetten van zijn handtekening
de algemene voorwaarden van RAlpin, de transportvoorwaarden en
het blad met veiligheidsgegevens te hebben begrepen en verplicht
zich ertoe om de aanwijzingen op te volgen. Bovendien verklaart
hij akkoord te gaan met het videotoezicht. www.ralpin.com
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CONTROLEKAART

OP DE VERTREKTERMINAL

DE RIT OP DE ROLA

VOOR HET OPRIJDEN

Bedrijf
Boekingsreferentie

› Vrachtwagen op losse of defecte onderdelen
controleren en deze zo nodig vastzetten
› Deflectors (windgeleiders) vastzetten

› Verblijf in vrachtwagen tijdens de rit
niet toegestaan

› Antennes intrekken of verwijderen
› Dekzeilen sluiten en vastsjorren
› Deksels op tank sluiten

› Algemeen rookverbod in begeleidingswagon

Kenteken truck
Kenteken aanhanger / oplegger
Vrachtwagen of
vrachtwagencombinatie
Truck met oplegger

› Alcoholgebruik in de terminals en tijdens de rit.
Er gelden dezelfde promillegrenswaarden

Voornaam

als in het wegverkeer. Hierop zijn controles

OPRIJDEN

Achternaam

van toepassing.
› Luchtvering inschakelen: maximale
bodemvrijheid

› Het meenemen en gebruiken van kooktoestellen met open vlam (bijv. gaskokers)

Geboortedatum

is niet toegestaan

Nationaliteit

› Stapvoets rijden
› Begeleidingswagon bij tussenstops
niet verlaten

Omschrijving lading
Gewicht lading
› Afstand van één voertuiglengte aanhouden

› In geval van nood intercom gebruiken
› Aanwijzingen omroepberichten opvolgen

Gewicht vrachtwagen (tarra)

ADR

ja

nee

indien ja, noteren in volgorde van afnemend gewicht:
UN-nr.

kg

UN-nr.

kg

UN-nr.

kg

UN-nr.

kg

UN-nr.

kg

NA HET OPRIJDEN
› Apparaten en elektronische toestellen in de
chauffeurscabine uitschakelen

› Luchtvering drukloos maken

Overig overeenkomstig afzonderlijke lijst.

› Handrem aantrekken
› Vrachtwagen met minstens vier wiggen
beveiligen
› Zijspiegels inklappen

Door RAlpin in te vullen:

Trein

		

Positie

Afdeling
Effectief gewicht			

Afwijking vastgelegd

