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Ovet B.V 

Naam: 
 
 

Firma: 
 
 

Datum: 
 

Presentatie ontvangen en begrepen. 
 
 
Handtekening: 
 

 

Vragen veiligheidsfilm algemeen gedeelte: 

1) Welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen ben je verplicht te dragen op de 

terreinen? 

a) Helm, veiligheidsschoenen en reflecterende kleding. 

b) Veiligheidsschoenen en oordoppen. 

c) Voorzichtig zijn als het terrein betreden wordt. 

d) Stofmasker, overal en veiligheidsbril. 

 

2) Met de auto op het terrein? Dan bedraagt de maximum snelheid? 

a) 30 km per uur. 

b) 20 km per uur. 

c) 10 km per uur 

d) 50 km per uur, zoals in de bebouwde kom. 

 

3) Wat is het belangrijkst als er zich brand voordoet? 

a) In de buurt van de brand blijven, misschien kan de brandweer geholpen worden. 

b) Volg de instructies van de BHV’er stipt op. 

c) Niet naar de verzamelplaats gaan en zonder iemand in te lichten vertrekken. 

d) Zo snel mogelijk beginnen met blussen. 

 

4) Milieu is belangrijk bij Ovet. Hoe kun je meehelpen? 

a) Gooi afval niet op het terrein, gooi het in de daarvoor bestemde 

afvalbakken/containers. 

b) Afval gewoon neergooien en er later kolen overheen gooien. 

c) Milieu is specialistenwerk. Je kunt niet meehelpen. 

d) Stofbestrijding is het belangrijkst voor Ovet, andere verontreinigingen zijn 

ondergeschikt. 

 

5) Te voet over het terrein? Dan geldt… 

a) Loop langs de routes zoals afgesproken met het Ovet-personeel.  

b) De kortste route betekent vaak het minste gevaar. 

c) Tussen de opgeslagen partijen door. 

d) Loop zoveel mogelijk rechts van de weg, net als in het verkeer. 
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6) Grootste gevaren bij Ovet? 

a) Grootte van de bedrijfsmiddelen. 

b) Grootte van de bedrijfsmiddelen, onder lasten doorlopen, trossen en draden van 

kranen en schepen en werken op en bij het water. 

c) Werken op en bij het water, onder lasten doorlopen, en kolenstof . 

d) Werken op en bij het water en aanrijdingsgevaar.    

 

7) Hoe ziet een laadschopchauffeur een voetganger? 

a) Redelijk, je kunt op tijd uitwijken. 

b) Slecht, door het beperkt gezichtsveld zou je aangereden kunnen worden. 

c) Goed, want je draagt immers reflecterende kleding. 

d) Een laadschopchauffeur zit op grotere hoogte en kan daardoor alles overzien. 

 

8) Wat zijn de afspraken over het gebruik van alcoholische dranken en drugs? 

a) Het is verboden, overtreding leidt tot ontzegging van de toegang. 

b) Alcohol is een probleem van vroeger. 

c) Bij bijzondere weersomstandigheden is alcohol toegestaan. 

d) Alleen harddrugs veroorzaken een probleem, softdrugs beïnvloeden de 

werkzaamheden nauwelijks. 

 

9) Je loopt over de terminal en komt een laadschop tegen. Wat doe je? 

a) Je houdt de normale verkeersregels aan. Kom je van rechts dan heb je voorrang. 

b) Laadschoppen mogen niet op de opslagterreinen rijden.  

c) Werkverkeer heeft altijd voorrang. Houd een veilige afstand. 

d) Je gaat er vanuit dat de laadschopchauffeur je gezien heeft en loopt door. 

 

10) Wat zijn de afspraken over het betreden van een opslagloods? 

a) Het betreden van de opslagloods mag nooit. 

b) Zorg dat de walbaas van het betreden van de loods  op de hoogte is. 

c) Ga onder begeleiding, zorg dat de koolstofmonoxide- en zuurstof gehalten 

gemeten zijn met een gasdetectietoestel. 

d) Probeer er zo snel mogelijk je werk te doen om zo snel mogelijk weer buiten te 

zijn. 
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