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VOORSCHRIFTEN : OPBOUW/AFBOUW – LADEN/LOSSEN
Het laden en lossen dient te gebeuren via de poorten daartoe voorzien aan de voorzijde (zone 01) of rechterzijde (zone 02) van de Eskimofabriek.
Laadzone 03 kan enkel gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 17u00 (tijdens de openingsuren van Huurland winkel). Zij
sluiten de grote poort, men kan op deze parkeerruimte dus niet stationeren. Daar parkeren is op eigen risico.
Onze milieuvergunning zegt het volgende :
• Om geluidsoverlast te vermijden kan er enkel geladen en gelost worden tussen 07u00 ’s morgens en 19u00 ’s avonds. Buiten deze uren worden
geen laad- en los activiteiten toegestaan.
• Om geluidsoverlast te vermijden gebeurt de opbouw en afbouw achter GESLOTEN DEUREN/POORTEN.
• Al het materiaal bij afbouw dient samen gestockeerd te worden in de aangeduide ruimte en de volgende dag opgehaald te worden. Afspraken
hieromtrent worden gedaan in samenspraak met Eskimofabriek.

Indien de leverancier toch het materiaal wenst mee te nemen na het event, dan geldt de volgende regel :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

De afbouw onmiddellijk na een event is mogelijk op voorwaarde dat tijdens de afbouw alle buitendeuren en poorten gesloten worden om
geluidsoverlast te vermijden.
Gelieve er eerst voor te zorgen dat de vrachtwagen/bestelwagen of voertuig binnen kan rijden. Kijk de hoogte en breedte na van voertuig.
Laadzone 01 (parking vooraan, binnenrijden in Patio)
: max. hoogte = 3.41 | max. breedte = 2.69
Laadzone 02 (onder luifel en via rolpoort, binnenrijden in Big Box)
: max. hoogte = 3.73 | max. breedte = 4.30
Laadzone 03 (Enkel tijdens kantooruren ; via Huurland/Bouwland)
: max. hoogte = 2.65 | max. breedte = 2.40
De vrachtwagens dienen binnen te rijden in de laadkade en de buitendeuren moeten worden gesloten.
Men zal pas de vrachtwagens kunnen laden indien er binnen geen geluid meer wordt geproduceerd. Ook geluid als gevolg van de afbouw (zoals
trussen uit elkaar slaan, enz).
Men zal eerst al het materiaal verzamelen, om dan in één keer de vrachtwagen te laden.
Eens de vrachtwagen geladen is, mogen de poorten worden opengemaakt en de vrachtwagen wegrijden.
Gelieve bij het laden rekening te houden met de eerbiediging van de nachtrust en onnodig roepen en lawaai te vermijden.

De klant is (samen met de sfeerbeheerders) hier verantwoordelijk en dient er op toe te zien dat deze regels toegepast wordt.
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PLAN – LAAD & LOS ZONE
Laden en Lossen kan enkel tussen 07u00 en 19u00
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LAAD/LOS zone 03
• 2 poorten (via parking Huurland ; Privé terrein)
• Poort 1 = B 2,40 x H 2,65
• Poort 2 = B 2,16 x H 2,65
• Tijdens de kantooruren (09u00 – 17u00) : Poort is gesloten buiten de kantooruren !
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LAAD/LOS zone 01
• 2 poorten
• Inrijpoort : B 2,69 x H 3,41
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LAAD/LOS zone 02
• Poort 1 : rolpoort / inrijpoort : B 5,45 x H 3,73
• Poort 2 : houten poort / inrijpoort : B 4,30 x H 3,80

