Huisregels ROVA
Begeleiding
ROVA hanteert uit oogpunt van veiligheid de regel dat een groep van 10 kinderen/personen begeleid moet
worden door 1 volwassen begeleider. Indien u bijvoorbeeld met 30 kinderen/personen deelneemt aan het
programma, dienen er naast de voorlichter van ROVA nog tenminste 2 begeleiders beschikbaar te zijn.

Aantal deelnemers
Er geldt een minimum aantal van 15 deelnemers om de Groentour door te laten gaan. Er kunnen maximal 32
leerlingen mee tijdens één voorlichting.

Schoeisel
Wij raden de deelnemers aan met dichte schoenen (met bij voorkeur dikke zolen) te komen. Het programma
bestaat onder meer uit een rondleiding op het milieubrengstation. Omdat tijdens uw bezoek het werk gewoon
doorgaat, is het veiliger om dichte schoenen te dragen.

Risico’s
U bezoekt een volledig werkend bedrijf met groot materieel. Dit is niet zonder risico’s. Als bezoeker dient u zich
hier niet alleen bewust van te zijn, maar u dient zich hier ook naar te gedragen. Dit houdt in dat u als bezoeker de
veiligheidsvoorschriften op het ROVA-terrein strikt opvolgt. Het bezoek is voor eigen risico. Uiteraard heeft ROVA
alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen voor een veilig verloop van uw bezoek.

Betreding terrein
Onderstaand leest u het terrein reglement. Als u mee gaat met een voorlichting/rondleiding op het ROVA- terrein
stemt u automatisch in met deze ‘huis- en veiligheidsregels’.







in de gebouwen en op het terrein wordt niet gerookt
bij het betreden van het terrein dient iedere bezoeker (en medewerker) reflecterende veiligheidskleding
te dragen; deze wordt verstrekt door ROVA
per voorlichter/begeleider mogen maximaal 10 bezoekers meelopen
ieder voorlichter/begeleider heeft de taak en verantwoordelijkheid de groep bij elkaar te houden
het is niet toegestaan zonder begeleiding het terrein op te gaan en/of in de gebouwen te komen
wij adviseren bezoekers ten sterkste dichte schoenen met dikke zolen aan te trekken

Parkeerplaats bus (indien van toepassing)
De ROVA Groenbus stopt voor/in de nabijheid van uw school op een afgesproken tijd en plaats. Wij verzoeken u
vriendelijk er zorg voor te dragen dat er ter plekke voldoende ruimte is voor de bus om te parkeren. En dat de
leerlingen en begeleiders veilig in- en uit kunnen stappen.

Telefoonnummers in geval vragen/problemen
In geval vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met Karin Riezebosch(Teamcoördinator Educatie) op
nummer (038) 427 37 38. Indien zij niet bereikbaar is kunt u het algemene nummer van ons Klantcontactcentrum
bellen: 038-42 73 77 77.

Op al onze opdrachten zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden NV ROVA Holding. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden vindt u www.rova.nl/inkoopvoorwaarden

