
 
 

gedragsregels 
 
 

Toegang tot Campus Vesta apb  
 
Verkeer 
Alle verkeer op het terrein is onderworpen aan de openbare verkeersreglementen.   
De maximale snelheid is beperkt tot 30 km per uur. 
 
Bezoeker 
De terreinen zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van een medewerker van Campus 
Vesta. De bezoeker meldt zich na aankomst op het terrein onmiddellijk aan het onthaal.  
De onthaalmedewerker verwittigt de betrokken collega die de bezoeker ophaalt. 
 
Leverancier en aannemer van werken 
Bij leveringen of voor het uitvoeren van werken op het terrein van Campus Vesta dient men 
zich eerst aan te melden bij de verantwoordelijke via het onthaal. Alle werkzaamheden 
gebeuren in nauw overleg met Campus Vesta. 
 

Rook–, alcohol– en drugsverbod 
 
Rookverbod 
Op de terreinen en binnen de gebouwen van Campus Vesta geldt een algemeen rookverbod. 
Roken is enkel toegestaan in de speciaal voorziene zones. 
 
Alcohol en drugs 
Het gebruik van alcoholische dranken of drugs is verboden. Voor uitzonderlijke gelegenheden 
kan de gedelegeerd bestuurder een uitzondering op het alcoholverbod toestaan. Cursisten 
onder invloed worden onmiddellijk geschorst. 
 

Infrastructuur 
 
Alle ter beschikking gestelde materialen, infrastructuur en terreinen dienen met respect te 
worden behandeld en correct te worden bediend. Aantoonbare opzettelijke beschadigingen 
zullen aanleiding geven tot sancties en het vorderen van een schadevergoeding. 



 

Gedragsregels voor de cursist 
 
Toelatingsvoorwaarden  
De organisatie die het personeelslid inschrijft voor een cursus of een training, garandeert dat 
de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Cursisten die zich individueel inschrijven, 
moeten eveneens voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Cursisten die zich individueel 
inschrijven, moeten eveneens voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van ademluchttoestellen, gaspaktrainingen en 
veiligheidsfuncties. Campus Vesta heeft steeds het recht om dit te controleren en om een 
attest van medische geschiktheid op te vragen. 
 
Veiligheid 
• De cursist heeft alleen toegang tot de publieke zones van Campus Vesta, aangeduid op de 

plattegrond in de bijlage. 
• Een cursist mag de terreinen, het oefengebouw, de oefenlocaties en de dienstenlokalen 

alleen betreden onder toezicht van een instructeur, docent of personeelslid van Campus 
Vesta. 

• Om ongevallen te voorkomen binnen bepaalde zones van Campus Vesta, zijn er mogelijk 
extra veiligheidsmaatregelen van toepassing. Deze maatregelen worden meegedeeld 
tijdens een veiligheidsbriefing. Het bijwonen van deze briefing is verplicht. Naast de 
afspraken in het huishoudelijk reglement, dient de cursist deze extra 
veiligheidsmaatregelen stipt te volgen. 

• Het is de verantwoordelijkheid van elke cursist om ervoor te zorgen dat de veiligheid van 
de trainingen in de ruimste zin van het woord altijd gewaarborgd blijft. 

• De cursist leeft alle waarschuwings- en veiligheidsborden, berichten en instructies altijd na 
en volgt alle aanwijzingen van docenten of veiligheidsverantwoordelijken op. 

• Om oefeningen optimaal te laten renderen, kan het gebruik van eigen materiaal 
noodzakelijk zijn. Dit materiaal dient te voldoen aan alle geldende richtlijnen en aan de 
gestelde voorwaarden in de offerte. Indien het gebruik onveilige situaties veroorzaakt, zal 
Campus Vesta deze materialen weigeren. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het 
meegebrachte materiaal. 
 

Orde en netheid 
• Het betreden van cafetaria en leslokalen is alleen toegestaan in zuivere kledij.  
• Het is verboden te eten en te drinken in de leslokalen. 
• De cursisten ruimen bij het verlaten van de lokalen alles op, sluiten vensters en deuren en 

zetten de stoelen op de tafels. 
• De cursisten ruimen bij het verlaten van de cafetaria bestek en dergelijke af en deponeren 

afval gesorteerd in de vuilnisbakken. 
 
Uniform 
Cursisten die over een uniform beschikken dienen deze te dragen tijdens de lessen. 
 
Gsm-gebruik 
Het gebruik van de gsm tijdens de opleiding is verboden. De cursist schakelt het gsm-toestel 
uit vóór de les begint. 
 
Vragen of onduidelijkheden 
In geval van onduidelijkheid of vragen over cursussen, uurregelingen, maaltijden, kopijen, ... 
dient de cursist zich tot het onthaal te wenden. 
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