DE 10 TORENREGELS
Ieder persoon die een gebouw van Cellnex
betreedt, is verplicht zich aan onderstaande
gedragsregels te houden. Verder moet elke
aanwĳzing van bevoegde Cellnex medewerkers
worden opgevolgd.
1. Zorg dat u zich kunt identiﬁceren met
een geldig identiteitsbewĳs en een Cellnex
(Alticom) pas
Zo kan Cellnex altĳd zien wie u bent. Betreed
uitsluitend het gebouw of de ruimte met uw
eigen Cellnex (Alticom) pas en voorkom dat
anderen op uw pas binnenkomen. U wordt
door Cellnex verantwoordelĳk gesteld als
anderen op uw pas binnenkomen.
2. Schrĳf u in en uit op het registratiebord
Bĳ brand of een andere calamiteit zal de
brandweer actief zoeken naar personen die
op dit bord staan ingeschreven. Het in- en
uitschrĳven is voor uw eigen veiligheid. Het
registratiebord vindt u bĳ de ingang.
3. Verplichte melding van calamiteiten en
incidenten bĳ Cellnex (088-2054400)
Meld alle incidenten in en om het gebouw
bĳ Cellnex (088-205 4400). Incidenten zĳn
bĳvoorbeeld: defecte lift, niet verwĳderd afval,
niet afgedichte brandweringen of lekkages.
4. Mits op 2 meter afstand van elektronische
apparatuur is mobiel bellen toegestaan
Om verstoringen in de dienstverlening van
Cellnex en derden te voorkomen is het
gebruik van actieve zendapparatuur met
antenne (zoals een ingeschakelde GSM) in
de directe nabĳheid (minder dan 2 m) van de
elektronische apparatuur niet toegestaan.
5. Zorg voor anti-statische bescherming
Bescherm apparatuur bĳ werkzaamheden
door bĳvoorbeeld anti-statische ESD-folie te
gebruiken. Zorg voor een goede aarding.
6. Laat deuren nooit langer dan 30 seconden
open
Binnen- en buitendeuren zĳn onderdeel van
de beveiliging en moeten derhalve zo veel
mogelĳk gesloten blĳven. Als een deur langer
open blĳft, wordt automatisch gealarmeerd.
Bĳ misbruik zal Cellnex passende maatregelen
treﬀen en de ontstane schade verhalen.

THE 10 TOWER RULES
7. Rookverbod in het hele gebouw, eten en
drinken alleen in daartoe bestemde ruimtes
In alle gebouwen van Cellnex geldt een
rookverbod in verband met brandgevaar. Vocht
en etensresten zĳn absolute vĳanden voor de
gevoelige elektronische apparatuur.
8. Niet boren, zagen, slĳpen of hakken
Het boren, zagen, slĳpen of hakken is in
principe niet toegestaan. Dit veroorzaakt
stof en vonken. Zĳn deze werkzaamheden
toch noodzakelĳk, werk dan altĳd volgens
de instructies zoals die door Cellnex vooraf
worden gegeven. Zorg dat aanwezige
apparatuur is beschermd door bĳvoorbeeld
schotten en/of ESD-veilige kunststoﬀolie en
dat de brandmeld-installatie is uitgeschakeld.
In wanden en vloeren voorzien van een
‘asbeststicker’ mag nooit geboord worden.
9. Houd alles schoon en opgeruimd
Iedereen is verantwoordelĳk voor de afvoer
van eigen afval. Klaar met werken? Ruim dan
afval en andere rommel op. Sla bouw- en
reservematerialen op in de daarvoor bestemde
kasten of rekken. Er mogen nooit spullen
beneden in de hal of in het trappenhuis
worden opgeslagen, aangezien deze onderdeel
zĳn van de vluchtroute.
10. Rond uw werk zorgvuldig af
Schakel gebruikte apparatuur (bĳvoorbeeld
soldeerbouten) uit. Sluit ramen en deuren en
doe het licht uit. Sluit ook het buitenhek af
en lever de eventueel geleende sleutels en
pas weer bĳ Cellnex in. Bĳ het niet naleven
van deze gedragsregels wordt de betreﬀende
persoon de toegang ontzegd door inname
van de Cellnex (Alticom) pas. De werkgever
van de betreﬀende persoon kan door Cellnex
aansprakelĳk gesteld worden voor schade die
is veroorzaakt door het niet naleven van de
gedragsregels.
Door het volgen van de bovenstaande
gedragsregels borgt u de kwaliteit van de
dienstverlening.

Bedankt voor uw medewerking!

Every person who enters a Cellnex building
is obliged to comply with the following rules
of conduct. Furthermore, every instruction of
authorized Cellnex employees must be followed.
1. Make sure you can identify yourself with
a valid identiﬁcation and a Cellnex (Alticom)
card
This way Cellnex can always see who you are.
Only enter the building or space with your
own Cellnex (Alticom) pass and prevent others
from entering with your pass. You will be held
accountable by Cellnex if others enter with
your pass.
2. Fill in the table on the whiteboard when
entering a Cellnex building
In the event of a ﬁre or other calamity, the
ﬁre brigade will actively search for people
who are registered on this board. Registration
and deregistration is for your own safety.
The registration board can be found at the
entrance.
3. Notify Cellnex in case of incidents
(088 - 205 44 00)
Report all incidents in and around the building
at Cellnex (088 - 205 44 00). Incidents include,
for example: faulty lift, not disposed waste,
unsealed ﬁre protection or leakage.
4. Mobile phones are not permitted within 2
meters from electronic equipment
In order to prevent disruptions in the services
provided by Cellnex and third parties, the
use of active transmitting equipment with
an antenna (such as an activated GSM) in
the immediate vicinity (less than 2 m) of the
electronic equipment is not permitted.
5. Take appropriate precautions to prevent
static electricity damage
Protect equipment during work by using
anti-static ESD foil, for example. Ensure good
grounding.
6. Do not leave the doors open longer than 30
seconds
Internal and external doors are part of the
security and should therefore remain closed
as much as possible. If a door remains open
longer, it is automatically alerted. In the
event of abuse, Cellnex will take appropriate
measures and recover the damage incurred.

7. You are not allowed to smoke in the
builing; eating and drinking is only permitted
in designated areas
Smoking is not permitted in all buildings
of Cellnex due to the risk of ﬁre. Moisture
and food remains are absolute enemies for
sensitive electronic equipment.
8. You are not allowed to drill, saw, grind or
chop in a Cellnex building
Drilling, sawing, grinding or chopping is in
principle not permitted. It causes dust and
sparks. If these activities are necessary,
always work according to the instructions
as given by Cellnex in advance. Ensure that
existing equipment is protected by, for
example, bulkheads and / or ESD safe plastic
foil and that the ﬁre alarm system is switched
oﬀ. It is never allowed to drill in walls and
ﬂoors with an ‘asbestos sticker’.
9. Keep everything clean, remove your trash
and store materials in the designated spaces
Everyone is responsible for the disposal of
their own waste. Done working? Clean up
waste and other rubbish. Store building and
reserve materials in the appropriate cupboards
or racks. Never store any items downstairs in
the hall or in the stairwell as these are part of
the escape route.
10. Close windows and doors, turn oﬀ the
lights and leave the building properly
Turn oﬀ used equipment (eg soldering irons).
Close windows and doors and turn oﬀ the
light. Also close the outside gate and return
any keys that have been borrowed to Cellnex.
In case of non-compliance with these rules of
conduct, the person in question will be denied
access by taking the Cellnex (Alticom) pass.
The employer of the person concerned can be
held liable by Cellnex for damage caused by
non-compliance with the rules of conduct.
By following the rules you guarantee the quality
of the service.

Thank you for your cooperation!

