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Geachte bezoeker, 

U bent (binnenkort) gast op één van de RST Terminals. Graag uw aandacht voor het volgende: 

Routebeschrijving  

U kunt de bewegwijzeringsborden in en rond Rotterdam volgen naar havennummer 2750.  

Het volledige adres staat onderaan deze pagina aangegeven. Let op: het aanmelden in de 

securityloge neemt extra tijd in beslag. 

Aanmelden 

U, en uw eventuele passagiers, dienen zich te melden bij de securityloge. U, en uw eventuele 

passagiers, zijn verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De security verwijst u 

naar de juiste locatie. Op de achterzijde van de RST veiligheids- en terreinregels treft u een 

plattegrond aan. Bij de ingang van het hoofdgebouw van RST is geen receptie. Uw dagkaart geeft u 

toegang tot het trappenhuis. Hier kunt u, met de trap of lift, naar de verdieping waar u een afspraak 

heeft. Via de intercom kunt u zich melden en zult worden opgevangen door degene met wie u een 

afspraak heeft. 

Bezoekers/leveranciers kantoren en schepen 

Eenieder die de RST terminals en/of schepen bezoekt dient kennis te hebben genomen (en zich te 

houden aan) van de geldende veiligheids en - terreinregels.  Deze ontvangt u van uw contactpersoon 

bij RST en/of bij uw aanmelding bij de security. Heeft u deze niet gehad vraag ernaar! 

Parkeren op de terminals is altijd voor kort verblijf, langer verblijf parkeren mag enkel op de 

algemene parkeerplaats bij het hoofdgebouw. 

Werkzaamheden op de Terminals  

Indien u komt voor werkzaamheden op een van de terminals dient u kennis te hebben genomen van 

de RST Life Saving Rules en de RST veiligheids- en terreinregels. Deze ontvangt u van uw 

contactpersoon bij RST en/of bij uw aanmelding bij de security. Heeft u deze niet gehad vraag ernaar! 

Vragen? 

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u contact opnemen uw afspraak op RST of bel direct met de 

security 010-2942528 

Wij wensen u een prettig verblijf op onze terminals. 
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