REGLEMENT FOTOGRAFEN, FILM- EN VIDEOPLOEGEN
U dient zich te melden in de portiersloge bij de hoofdingang van een van de afgesproken ECTterminals of tenzij anders afgesproken elders. Wij verzoeken u om op de afgesproken tijd aanwezig te
zijn. Indien u, door omstandigheden, niet op tijd aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u om dit zo spoedig
mogelijk te melden aan de afdeling Interne en Externe Communicatie, telefoonnummer:
0181 – 27 8767.
In principe moeten de opnamen binnen een tijdsbestek van maximaal 2 uur plaatsvinden
(uitzonderingen daargelaten) en altijd zonder de operaties te verstoren. Is er tussentijds een incident
waarbij de hulp van uw begeleider van de Beveiligingsdienst noodzakelijk is, dan worden de opnamen
gestopt. U zult dan worden verzocht het terrein te verlaten.
U dient in de operationele gebieden altijd een veiligheidshelm, veiligheidsvest en veiligheidsschoenen
te dragen. Eigen helm en vest mogen gebruikt worden mits zij voldoen aan de veiligheidseisen. Indien
u niet in het bezit bent van helm en vest kunt u deze ook bij de Beveiligingsdienst verkrijgen.
Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat u ze na gebruik bij de Beveiligingsdienst terugbrengt.
Uw begeleider geeft geen interviews af. Het is niet is toegestaan om personen werkzaam/aanwezig
op de terminal te interviewen.
Het is niet toegestaan (zonder toestemming vooraf van de afdeling Interne en Externe Communicatie
resp. terminal management) te fotograferen en te filmen:
• in stack- en AGV-gebied
• op en in equipement
• in gebouwen
• op schepen
• binnen gebied van de spoorterminals
• binnen poort-inspectiegebied
• op bouwterreinen
• in computerruimten
Verder is het niet toegestaan om opnamen te maken met een drone. Alle verzoeken hiertoe zullen
worden afgewezen.
Roken mag enkel in de daartoe aangewezen ruimten.
Wij wensen u veel succes met de opnamen.
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