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 RHDHV vervangen door Facilitaire Dienst 
 
 
 

Procedure keten (units, containers en rooktenten) 
 
 
Plaatsbepaling units/containers: 
 
Plaatsbepaling voor units/containers op het YARA terrein mag slechts geschieden na 
overleg met de facilitaire dienst. 
Op de toegewezen plaatsen voor de units/containers is de aannemer zelf verantwoordelijk 
voor orde en netheid (o.a. opslag materiaal , afval opruimen enz.). 
Tijdens projecten kan Yara Sluiskil B.V. de optie kiezen om in rookruimtes te voorzien 
d.m.v. tenten.  
 
 
Algemene voorwaarden voor opstelling: 
 
Voor het opstellen van units en containers dienen de volgende algemene voorwaarden te 
worden gehanteerd. 
 Units dienen in de eerste plaats zoveel mogelijk geplaatst te worden volgens richtlijnen 

zoals omschreven in document "Plaatsen tijdelijke units binnen 10-4 contour" 

   
Plaatsen tijdelijke 

units binnen 10-4 contour.pdf          
Risicocontouren.pdf

 
 

 Units/containers moeten voldoen aan de wettelijke eisen van toepassing op dit type 
gebouwen. 

 Units/containers moeten voor aflevering gekeurd zijn. 
 Units/containers mogen niet onder elektrische leidingen of pijpenbruggen geplaatst 

worden. 
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 Units/containers mogen niet geplaatst worden boven putten . 
 Units/containers mogen geen blokkering vormen voor toegang tot:                

 Andere gebouwen 
 Vluchtroutes 
 Blokafsluiters 
 Brandbeveiligingsinstallaties 

 Minimum afstand onderling tussen units/containers moet 2 meter zijn. 
  Afstand tot een hydrant  moet minimaal 3 meter zijn. 
  Afstand tot een spoorbaan moet minimaal 3 meter zijn. 

 Units/containers moeten van veiligheidsglas of folie voorzien zijn. 
  Roken in units/containers/rooktenten is alleen toegestaan indien dit als zodanig is 

aangegeven.
 Rook units/containers/rooktenten mogen alleen geplaatst worden op de aangegeven 

plaatsen volgens bijgevoegde tekening. 
 Andere plaatsen in overleg met de afdeling KAM. 
 Units/containers dienen te worden voorzien van (een) deugdelijke brandblusser(s) en 

vlamdovende prullenbakken.  
     

         
ROOK KEET 
REV.1.pdf  

 
Elektriciteit: 
 

 Units/containers moeten voorzien zijn van voldoende verlichting (min. 300 Lux op 
bureauhoogte). 

 De elektrische installatie moet door middel van één hoofdschakelaar per bouwlaag 
uitgezet kunnen worden.  

 Deze dient duidelijk gemerkt , op een goed zichtbare bereikbare plaats te worden 
aangebracht , bij voorkeur naast de hoofdingang van de units/containers. 

 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en NEN 3140.  
  Units en containers dienen voorzien te zijn van keuringstickers. 
  YARA heeft het recht installaties die niet voldoen aan de gestelde eisen af te keuren 

, zonder dat de eigenaar / firma aanspraak kan maken op enige vergoeding of 
tegenprestatie van YARA zijde.

 Units en containers dienen aangesloten te worden door de elektrische unit-rate 
huiscontractor. 

 Units en containers dienen voorzien te zijn van een deugdelijke aarding. 
 
 
Verwarming: 
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Alleen elektrische verwarming is toegestaan. De elementen moeten in geslotenuitvoering 
zijn. Deze elementen dienen tegen een wand bevestigd te worden. 
Boven de kachels mogen geen kleren te drogen worden gehangen. 
 
 
Stalen containers: 
 
Voor stalen containers, ingericht als magazijn of werkruimte, zijn de volgende aanvullende 
bepalingen van kracht: 
 De installatie moet worden voorzien van een aardlekschakelaar (0,30 A) + 1 

hoofdschakelaar. 
  Door de openslaande deuren mogen geen spanningvoerende kabels naar buiten 

worden gebracht . 
  Indien doorvoeren van kabels noodzakelijk is dient dat te gebeuren door de 

gaten/uitsparingen in de zijwanden. 
 
 
Plaatsen  en afvoeren van units/containers en reparaties: 
 

 Chauffeur moet zich eerst bij Beveiligingsbeambte melden 
 Chauffeur moet zich vervolgens bij de facilitaire dienst melden , daar krijgt hij te horen 

voor welke afdeling en waar de units/containers   geplaatst/weggehaald mogen worden. 
  Alle vrachtbrieven en reparatiebonnen moeten door de facilitaire dienst afgetekend 

worden en daar achtergelaten.  
 Vervolgens moet de chauffeur zich bij de afdeling melden dat hij units/containers gaat 

plaatsen/weghalen of een reparatie.(werkvergunning) 
 Aannemers op YARA terrein die units/containers willen plaatsen/afvoeren mogen dit 

alleen in overleg met de facilitaire dienst. 
 
 


