
Safety Rules for Visitors 

 Please sign in and out from visitor registration and 

always display a visitor’s badge   

 Follow instructions of ProLabNL employees and 

wear personal protective equipment 

 Drugs and alcohol are not permitted  

 Smoking is only permitted in designated area 

 Taking photographs without explicit permission is 

strictly forbidden 

 Necessary information on emergency and accident 

procedures including evacuation routes are posted 

at all main entrances 

 Your contact person at ProLabNL will be happy to 

provide you with additional information and 

answers to your questions 

Veiligheidsregels voor bezoekers 

 Meld u aan en af van de bezoekersregistratie en 

geef altijd een bezoekersbadge weer 

 Volg de instructies van ProLabNL-medewerkers op 

en draag persoonlijke beschermingsmiddelen  

 Drugs en alcohol zijn verboden 

 Roken is alleen toegestaan in het daarvoor 

bestemde gebied 

 Fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming is 

verboden 

 Benodige informatie over nood- en 

ongevalprocedures, inclusief evacuatieroutes, is te 

vinden bij alle hoofdingangen 

 Uw contactpersoon bij ProLabNL geeft u graag 

aanvullende informatie en antwoord op uw vragen 

Follow Directions on Safety and Warning Signs     
Houdt u aan de veiligheidsinstructies

Prohibitory Signs/Verbodsborden

No access for No smoking Smoking and No photographs No cell phone
unauthorized open flames

persons prohibited

Geen toegang Verboden te Roken en open Verboden te Geen mobiele
voor roken vuur verboden fotograferen telefoon

onbevoegden

Safety Instructions/Veiligheidsinstructies

Danger High voltage Highly Corrosive Forklift traffic
flammable

Gevaar Hoogspanning Ontvlambare Bijtende stoffen Heftrucks
stoffen vervoer

EX
Danger Radioactive Hot surface

Explosive atmo- source inside
sphere

Explosie gevaar Radioacteve Opgepast warm
stoffen opperlak

Mandatory Signs/Gebodsborden

Safety goggles Ear protection Hard hat area Safety gloves Safety shoes

Veiligheidsbril Gehoorbescher- Helm verplicht Veiligheidshand- Veiligheids-
mers schoenen schoenen

Emergency Numbers Alarmnummers 

When an alarm sounds 
please proceed immediately 
to the muster point. In 
emergencies, call : 

112 

Loop onmiddelijk naar het 
verzamelpunt wanneer het 
alarm af gaat. Bel in alle 
noodgevallen : 

       112
Fire Brigade Brandweer 

Police Politie 

Ambulance Ambulance 

Safety Guide for Visitors 
Veiligheidsinstructies voor bezoekers 

Welcome to ProLabNL
Welkom bij ProLabNL 

Your safety is our highest priority. 
Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit.


