
 

 

Internal 

Reglement betreffende de inrijvergunning  

 

De Toegangskaart voertuigen (‘Toegangskaart’) geeft de erin vermelde houder  (de ‘Houder’) de 

toelating om de site van BASF Antwerpen NV te betreden met het erin vermelde voertuig (het 

‘Voertuig’) mits naleving van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in dit Reglement. 

De Houder legt de Toegangskaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het Voertuig.                  

Op eenvoudig verzoek van Fabriekstoezicht, toont de Houder de Toegangskaart, de 

toegangsbadge, de identiteitskaart en/of enig ander stuk dat diens aanwezigheid op de site 

rechtvaardigt. De Houder informeert Fabriekstoezicht onmiddellijk over iedere relevante wijziging 

betreffende de Toegangskaart (bv. identiteit van de Houder, type voertuig, nummerplaat). 

De Toegangskaart is geldig indien en voor zover zowel de Houder als het Voertuig voldoen aan de 

voorwaarden die gelden voor het besturen van een voertuig op de openbare weg.                                  

De Toegangskaart is geldig vanaf het moment van afgifte tot de vroegste van volgende 

ogenblikken: de vervaldag zoals vermeld op de Toegangskaart, de intrekking van de 

Toegangskaart; de vervaldag van de toegangsbadge van de Houder, de dag van uitdiensttreding 

van de Houder.  Het staat BASF Antwerpen NV vrij om de Toegangskaart met onmiddellijke ingang 

in te trekken zonder opgave van redenen. 

De Toegangskaart is eigendom van BASF Antwerpen NV.  Bij beëindiging van de opdracht of het 

bezoek bezorgt de Houder de Toegangskaart opnieuw aan Fabriekstoezicht.  Bij verlies of diefstal 

informeert de Houder Fabriekstoezicht onmiddellijk.     

De Houder bevestigt tevens kennis te hebben van en volgende voorschriften stipt te zullen naleven: 

- Verkeersvoorschriften op de site van BASF Antwerpen NV; 

Cfr. het hoofdstuk ‘Verkeer op het fabrieksterrein’ uit KWM Wegwijzer 09.10  

 

- De ‘life saving rules’; 

Cfr. Preventieve en Corrigerende maatregelen: Life Saving rules (KWM Infomap: KWM-

Overkoepelend 03) 

 

- Het is verboden om te fotograferen of te filmen op de site van BASF Antwerpen NV. 

 

Het betreden van de site van BASF Antwerpen NV gebeurt op eigen risico.                                           

BASF Antwerpen NV kan slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer in haar hoofde een fout of 

nalatigheid bewezen is.  De Houder of diens opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van schade 

die het gevolg is van een schending van de hierboven vermelde regels en voorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internal 

 

Regulation regarding the vehicle entry permit  

 

The Access Pass for vehicles ("Access Pass") gives the holder named therein (the "Holder") 

permission to enter the BASF Antwerpen NV site with the vehicle named therein (the "Vehicle"), 

subject to compliance with the terms and conditions contained in this Regulation. 

The Holder places the Access Pass clearly visible behind the front window of the Vehicle.                    

At the simple request of Site Security, the Holder shows the Access Pass, the access badge, the 

identity card and/or any other document justifying his presence on the site. The Holder informs Site 

Security immediately of any relevant change regarding the Access Pass (e.g. identity of the Holder, 

type of vehicle, number plate). 

The Access Pass is valid if and as far as both the Holder and the Vehicle meet the conditions 

applicable for driving a vehicle on public roads. The Access Pass is valid from the moment of issue 

until the earlier of the following dates: the expiry date as mentioned on the Access Pass, the 

withdrawal of the Access Pass; the expiry date of the access badge of the Holder, upon termination 

of the employment or commercial agreement.  BASF Antwerpen NV is entitled to immediately 

withdraw the Access Pass without giving any reasons. 

The Access Pass is the property of BASF Antwerpen NV.  At the end of the assignment or the visit, 

the Holder returns the Access Pass to Site Security.  In case of loss or theft, the Holder informs 

Site Security immediately.     

The Holder also confirms to have taken note of and to strictly observe the following regulations: 

- Traffic regulations on the BASF Antwerpen NV site; 

Cfr. the chapter 'Traffic on the plant premises' in KWM Guide 09.10.  

- The "life saving rules"; 

Cfr. Preventive and Corrective measures: Life Saving rules (KWM Infomap: KWM-Overarching 03) 

- It is prohibited to take photographs or to film on the BASF Antwerpen NV site. 

 

Access to the BASF Antwerpen NV site is at your own risk.  BASF Antwerpen NV can only be held 

liable if a fault or negligence is proven on its behalf.  The Holder or his employer are liable for any 

damage resulting from a violation of the above rules and regulations. 

 

 

  



 

 

Internal 

Achterkant Toegangskaart 

De Houder heeft kennis genomen van het “Reglement betreffende de inrijvergunning”,                      

van de “Verkeersvoorschriften op de site van BASF Antwerpen” en van de “Life saving rules”.      

Door gebruik te maken van de Toegangskaart voertuigen en de site van BASF Antwerpen NV te 

betreden, bevestigt de houder van de Toegangskaart voertuigen deze regels stipt te zullen naleven.  

The holder has taken note of the "Regulations regarding the entry permit", the "Traffic regulations 

on the BASF Antwerpen site" and the "Life saving rules".  By using the Vehicle Access Card and 

entering the BASF Antwerpen NV site, the holder of the Vehicle Access Card confirms that he will 

strictly observe these rules. 

QR-codes: Reglement + Verkeersvoorschriften + Life saving rules. 

 

Ook in de wagen!/Also inside the vehicle! 

Noodnummer/Emergency Number: 777 

Schade of verkeersongeval/Damage or traffic accident: 2299 

 

 


