HUTCHISON PORTS
ECT EUROMAX
Maasvlakteweg 951, Havennummer 9830, 3199 LZ Rotterdam (Maasvlakte)

U bent (binnenkort) te gast bij Hutchison Ports
ECT Euromax. Graag maken wij u daarom attent op
onderstaande belangrijke informatie.
ROUTE NAAR DE ECT EUROMAX TERMINAL

De weg naar de ECT Euromax terminal is
eenvoudig te vinden: volg hiervoor haven
nummer 9830 op de bewegwijzeringborden
in en rond Rotterdam. Het volledige adres
vindt u in de blauwe tekst hierboven.
Sommige navigatiesystemen adviseren
niet de kortste weg naar de ECT Euromax
terminal, omdat zij niet bekend zijn met de
nummering op de Maasvlakteweg (zij leiden
u al voortijdig van de A15 af). Controleer
dit daarom nog voor vertrek of maak alleen
gebruik van de havennummering.
Let op! Houd rekening met extra reistijd.
De ECT Euromax terminal bevindt zich op
de Maasvlakte. De reistijd per auto vanuit
het centrum van Rotterdam is ca. 50 minuten.
Ook het aanmelden bij de beveiligingsloge
neemt extra tijd in beslag.

TERREIN ECT

AANMELDEN

U en uw eventuele passagiers dienen zich
aan te melden bij de beveiligingsloge.
Op het parkeerterrein bij de loge kunt u
tijdelijk uw auto parkeren. De beveiligings
beambte is, door degene met wie u een
afspraak heeft, op de hoogte gesteld van uw
komst. U bent verplicht zich te legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs.
De beveiligingsbeambte verwijst u door
naar de locatie waar uw afspraak plaatsvindt.
Hieronder treft u uw route naar het des
betreffende gebouw aan. Bij bezoek aan
het hoofdgebouw dient u uw auto op de
parkeerplaats buiten de terminal te parkeren
en via het tourniquet het terrein te betreden.
Bij de ingang van onze gebouwen bevindt
zich geen receptiebalie. Volg dus de
instructies van de beveiligingsbeambte wat
betreft het nummer van het gebouw en de
verdieping. Het is niet toegestaan kinderen
en/of huisdieren mee te nemen.

Als u zich op ons terrein bevindt, dient u
zich te houden aan de veiligheids- en
gedragsregels van ECT, waaronder:
• op de doorgaande wegen en in de werk
gebieden (alleen voor bevoegden) geldt
een maximum snelheid van 30 km per uur;
• volg de hieronder groen gemarkeerde
route naar het gebouw van uw bestem
ming; Let op! De kade is operationeel
gebied en verboden terrein voor
onbevoegden!
• uw auto dient u te parkeren op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen;
• bij het betreden en verlaten van het
terrein en/of gebouw van ECT bent u
gehouden om mee te werken aan een
eventuele visitatie;
• roken is alleen toegestaan in daarvoor
aangewezen plaatsen;
• het tijdens uw bezoek nuttigen en/of in
bezit hebben en/of vervoeren van
alcoholische dranken, drugs en/of geest
verruimende middelen, tenzij op medisch
voorschrift, is verboden.

N 15

Aanmelden
Hoofdgebouw
N15

Gebouw
Parkeerplaats
Blokkengroepen
Bezoekers met auto-ontheffing richting
hoofdgebouw en onderhoudsgebouw
Bezoekers zonder auto-ontheffing
(parkeer op P-plaats en daarna door
tourniquet naar hoofdgebouw)
Alleen voor bevoegden

Euromax Terminal Rotterdam
Phase 1

Onderhoudsgebouw

Yangtzehaven

VRAGEN? Mocht

u nog vragen hebben, neem dan contact op met degene met wie u binnen ECT een afspraak heeft.

