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Huisregels voor bezoekers 
 

Welkom bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In dit gebouw gelden enkele huisregels, wij 

verzoek u deze op te volgen. 

• Legitimeer u bij de receptie. U ontvangt van de receptionist een bezoekerspas. 

• Volg de aanwijzing van de ontvangende medewerker op; 

• Als er een bezoekerspas verstrekt is, dan dient deze te allen tijde zichtbaar gedragen te worden. 

• Toegang door het pand en tot afgeschermde ruimtes is alleen mogelijk onder begeleiding van 

aangewezen personeel en aangewezen medewerkers die in opdracht werken van de OD NZKG.  

• Na uw afspraak begeleidt de ontvangende medewerker u naar de uitgang en levert de 

bezoekerspas bij de receptie in.  

 

U mag als bezoeker van het gebouw Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied niet: 

• Enige vorm agressie vertonen of discriminerende uitlatingen doen. 

• Skaten, steppen of skeeleren in het gebouw. 

• Met een huisdier binnenkomen. Behalve met een hulphond. 

• Foto- of filmopnames maken. 

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied spreekt u aan als u de huisregels overtreedt of op een andere 

manier overlast geeft. Volgt u de aanwijzingen van medewerkers niet op, dan kan het zijn dat de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied u niet verder te woord staat en u verzoekt het gebouw te verlaten. 

Bij bedreigingen, geweld of materiële schade, doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied altijd 

aangifte bij de politie. Zij maken proces-verbaal op van de gebeurtenis. De dader moet de kosten van de 

eventuele schade betalen. 

 

Noodsituaties 

• Bel in noodsituaties 088 5670222. U wordt doorverbonden met receptie van de BHV. 

• Bel niet 112. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de BHV’ers. Ze zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes. 

• Blijf bij een ontruiming (indien mogelijk) bij de ontvangende medewerker.   

 

Aansprakelijkheid 
• Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.  

• Bij beschadiging, verlies of diefstal is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied niet 

aansprakelijk. 

• Iedereen die in de gebouwen of op het terrein van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
direct of indirect schade toebrengt aan de Omgevingsdienst Noordzeeknaalgebied en/of derden, 

kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

 


