BRIGHTLANDS CHEMELOT CAMPUS

WELKOM OP BRIGHTLANDS CHEMELOT CAMPUS – WELKOM IN HET CENTER COURT GEBOUW

Brightlands Chemelot Campus is een R&D-community waar in totaal meer dan 2.500 onderzoekers, ontwikkelaars,
ondernemers en studenten bezig zijn met de technologieën en producten van morgen. Brightlands Chemelot Campus is
geen normaal industrieterrein dat vrij toegankelijk is. Het bevindt zich namelijk in de directe nabijheid van chemische
fabrieken en ook op de campus worden stoffen opgeslagen en verwerkt waar speciale vergunningen voor nodig zijn.
Veiligheid is daarom een zeer belangrijk aandachtspunt op de Campus. Voor u als bezoeker gelden dan ook een aantal
veiligheidsregels waarmee u rekening dient te houden:
• In geval van nood, BEL het alarmnummer +31 (0)46 47 66666 (en niet 112).
• U bevindt zich in sirenegebied 22. Bij een sirene-alarm (huiltoon via omroepinstallatie) gaat u direct naar de
dichtstbijzijnde redelijk dichte ruimte (RDR) in het gebouw. Deze ruimten zijn gemarkeerd met het hiernaast
weergegeven bord. Bent u op het moment van een sirene-alarm buiten een gebouw, ga dan direct naar het
dichtstbijzijnde gebouw en volg de borden naar de RDR. Wacht in de RDR verdere instructies af. Probeer met de
ontvangende partij in contact te komen om te melden waar u zich bevindt.
• Indien het Center Court gebouw ontruimd dient te worden, wordt dit via een spraakbericht omgeroepen. U verlaat
rustig het gebouw via een aangegeven nooduitgang en gaat naar de verzamelplaats P5 West. Probeer met de
ontvangende partij in contact te komen om te melden waar u zich bevindt. U blijft op de verzamelplaats totdat het
omroepbericht vermeldt dat de ontruiming van het gebouw is opgeheven.
OVERIGE ZAKEN WAARMEE U REKENING DIENT TE HOUDEN:
• De Campus EN het Center Court gebouw is geopend van 07.00 tot 19.00.
• U kunt uw wagen parkeren in de parkeergarage onder gebouw 200 (indien niet beschikbaar: P5 of P2). Ga via de kortste
weg naar uw bezoekadres. Gebruik hierbij de plattegrond op de achterzijde. Indien u niet weet waar u zijn moet, vraag
dit dan aan de ontvangende partij. Bent u verdwaald, neem contact op met de ontvangende partij of met de Chef van
Dienst van de Brightlands Chemelot Campus, T. +31 (0)46 47 67182.
• Op de Campus bedraagt de maximale snelheid 30 km/h. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.
• Het is verboden om te roken op de Campus EN in het Center Court gebouw. Dit verbod geldt ook voor de e-sigaret.

WELCOME TO BRIGHTLANDS CHEMELOT CAMPUS – WELCOME IN THE CENTER COURT BUILDING

• Brightlands Chemelot Campus is a R&D community where a total of more than 2.500 researchers, developers,
entrepreneurs and students are working on the technologies and products of tomorrow. Brightlands Chemelot Campus
is not a normal industrial area that is freely accessible. It is located close to chemical plants and also on the Campus
substances are stored and processed that require special permits. Therefore, safety gets major focus on the Campus.
As a visitor you should take a number of safety-issues into account:
• In case of an emergency, CALL the alarm number +31 (0)46 47 66666 (do not use 112).
• You are in siren area 22. In case of a siren-alarm (crying tone through public address system) go to the nearest toxic
shelter (RDR) in the building. These RDR rooms are marked with the following sign. The open space and the meeting
rooms in the Center Court building are a RDR. If you are outside a building, go to the nearest building and follow the
signs to a toxic shelter. Stay in the RDR until you get further instructions. Try to get in contact with your host to tell
your host where you are.
• In case of an evacuation of the Center Court building, this is broadcasted via the broadcasting system. Stay calm when
you hear the evacuation message and leave the building using an emergency exit. Go to the assigned assembly point
location P5 West and try to get in contact with your host to tell your host where you are. You need to stay on the
assembly point location until the evacuation of the building is lifted.
OTHER ISSUES THAT YOU SHOULD TAKE INTO ACCOUNT:
• The Campus AND the Center Court building is open from 07.00 until 19.00.
• It is not permitted to park your car near the buildings. You can park your car in the garage under building 200 (in case
not available: P5 or P2). Walk via the shortest route to your visiting address. You can find the route on the map at the
back. If you don’t know your visiting address, please ask your host. In case you are lost, contact your host or the Duty
Officer of the Brightlands Chemelot Campus, T. +31 (0)46 47 67182.
• The speed limit on the Campus is 30 km/h. Pedestrians and cyclists have priority.
• It is forbidden to smoke on Campus AND in the Center Court building. This also applies for the e-cigarette.
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