
HSE GOUDEN REGELS
Voor site-managers

Shell Bitumen



SHELL BITUMEN:  
HSE GOUDEN REGELS  
VOOR SITE-MANAGERS
Wij raden u aan met de vervoerder een document met de veiligheidsinstructies van de site te 
ondertekenen.

Uw installatie moet een goed werkende douche op 6 tot 20 meter van de losplaats 
hebben.1

Uw installatie moet een aardingsaansluiting hebben.3

Uw installatie moet de juiste brandblusser hebben, die ook in orde moet zijn (trekpen en 
loodzegel aanwezig en intact).2

Alvorens te gaan lossen moet u:
  controleren of er voldoende opslagruimte is voor de hoeveelheid aanwezig in de tank 
van levering

  controleren of het geleverde product deze is wat u besteld heeft
  stelselmatig de chauffeur laten zien waar de losplaats voor het product is

4

Mocht u vragen over deze regels hebben, neemt u 
dan contact op met de afdeling logistiek van Shell 
Bitumen.

 
Tél : +33 (0)1 57 60 63 00 
E-mail : Bitumes-fr@shell.com



1  Om uw kalibratie te bestellen en te plannen, neemt u rechtstreeks contact op met het transportbedrijf (contactgegevens indien nodig te verstrekken  
door de afdeling logistiek van Shell Bitumen).

Voor het lossen wordt een aanzuigpomp aanbevolen.8

 Ontlucht de tank bij voorkeur vanaf de grond. Klim liever niet bovenop de tank als dat niet 
hoeft.7

 U dient bij het lossen aanwezig te zijn, zodat u bij eventuele problemen snel kunt ingrijpen 
op uw installatie.5

Tijdens het lossen van bitumen moeten de chauffeur en de ontvangende partij beide hun 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) dragen.6

Om redenen van transportveiligheid moet iedere bestelling onder 22 ton door de afdeling 
logistiek van Shell Bitumen te worden gevalideerd.10

Lossen met 2 slang lengtes is niet toegestaan.12

Als u een monster wenst te nemen, dient dat door u te geschieden en via een aftakking 
op uw installatie.9

Eén bestelling = één aflevering per site en per truck: leveringen mogen niet worden 
opgesplitst.11

Kalibratie (ijking) dient onder uw toezicht en verantwoordelijkheid te geschieden.113
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