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Welkom bij Pomuni in Ranst. 

 

Het is verplicht bij elk bezoek u te registreren en u aan te 

melden bij uw Pomuni contactpersoon.  

U kan zich registreren bij Frozen (burelen), Trade (burelen), 

technische dienst 

 

Voor vertrek dient u zich uit te schrijven en  u af te melden 

bij uw Pomuni contactpersoon. 

 

Centraal onthaal: +32 (0)3 485 73 73 

 

Veiligheid (1/2)  

 

 

• In geval van een ongeval of een incident, neemt u onmiddellijk 

contact op met uw interne contactpersoon.  

 

• Meld elk begin van brand onmiddellijk bij uw contactpersoon 

en druk een handbrandmelder in. 

• In geval van brand moet u verzamelen op één van de 2 

verzamelplaatsen.  

• Op onze site is het aanvragen van een vuurvergunning voor 

heet werk verplicht. Contacteer uw contactpersoon hierover. 

• Roken is enkel toegestaan op de aangewezen plaatsen. 

 

 

 

 

Veiligheid (2/2) 

 

• Instructies gegeven door Pomuni personeel dienen strikt te 

worden opgevolgd.  

• Volg de instructies (pictogrammen) aangaande PBM’s op. 

• Veiligheidsschoenen zijn verplicht in de gebouwen, met 

uitzondering van de kantoorruimtes. 

• Het dragen van loshangende kledij bij draaiende machines is 

verboden 

 

• Drugs en alcohol zijn verboden, zowel in de gebouwen als op 

het terrein. 

• Fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden. 

• Laat uw werkplek steeds ordelijk achter. 

 

• Volg steeds de wandelpaden.  

• De maximum snelheid op ons terrein is 15 km/h 

• Houd voldoende afstand (min 3 meter) van vrachtwagens en 

heftrucks. 

• Parkeren is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene 

locaties. 

 

 

 

Voedselveiligheid (1/1) 

 

• Eten en drinken in de gebouwen is verboden, met uitzondering 

van de kantoor- en eetruimtes. Allergenen (noten) zijn op de 

hele site verboden. 

• Het is verboden volgende materialen in de productieruimtes te  

brengen: glas, hout (Frozen), paperclips, nietjes, breekmes.  

• Het dragen van sierraden (ringen, zichtbare piercings, ketting, 

horloge, etc.) en nagellak is verboden.  

• Externe dienstverleners moeten op voorhand laten weten met 

welke producten ze werken, deze dienen eveneens food grade 

te zijn wanneer ze betrekking hebben tot mogelijk contact met 

het product. 

• Baken uw werkzone af en ruim deze op na de werken. 

• Deuren en poorten sluiten. Verboden deze open te laten staan. 

• Verbod op wildplassen. Sanitaire ruimtes zijn beschikbaar. 

• Specifiek voor Trade:  

o Rood haarnetje voor niet-begeleide bezoekers. 

• Specifiek voor Frozen:  

o Het dragen van een haar- en baardnet is verplicht. 

o Propere overjas verplicht te dragen in alle productie- en 

verpakkingsafdeling. 

o Enkel detecteerbare foodsafe balpennen te gebruiken. 
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TRADE: Visitors 

Registration is mandatory 

+32 (0)3 485 73 73 

Adress:  

Vaartstraat 247 

2520 Ranst 

TECHNICAL DEPARTMENT 

Registration is mandatory 

FROZEN: Visitors 

Registration is mandatory 

 

 


