
Visitor Guidelines Welcome to Prodrive Technologies. For your safety 
and security please observe the following guidelines. 
If you have any questions, please contact your host.

General Guidelines

Park only in the designated (visitor) parking spaces. In front of the buildings 
there is also a parking for electric cars

Please bring a valid ID for registration at the reception desk 

Make sure your visitor badge is always visible

Remain with your Prodrive Technologies host at all times unless subcontractor 
work has to be performed

Do not cross the yellow lines and adhere to relevant ESD and safety guidelines

Taking pictures, recording videos or audio is prohibited

For your own safety and ours we use video surveillance at the entrance of our 
buildings

Prodrive Technologies commits to a smoke-free campus, therefore smoking is 
not allowed on our premises

Disclosure of any information obtained during your visit is not allowed other 
than under existing agreements such as NDAs

It is not allowed to be in possession of, use or under the influence of alcohol 
and drugs during your visit

Food and drinks may be consumed only at designated areas (ext. meeting 
rooms and canteen)

Internet access for guests is available by connecting to PD_Guest Wifi Network, 
login details can be obtained at the reception

In case of fire: activate fire alarm

Alert the front desk in case of an accident, injury or fire       Call the emergency 
number +31 (0)40 2676 333

Follow instructions of emergency response team

Do not use elevators in case of fire

Proceed to the emergency meeting point in front of building S and await further 
instructions of internal/external emergency response employees

In case of emergency
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Bezoekers
voorschriften

Welkom bij Prodrive Technologies. Lees voor uw
veiligheid onderstaande voorschriften goed door.
Mocht u vragen hebben, contacteer dan uw host.

Algemene regels

Parkeer alleen op de daarvoor aangewezen (bezoekers)parkeerplaatsen. Voor 
de gebouwen is een parkeerplaats voor elektrische voertuigen 

Voor registratie bij de receptie vragen wij u om een geldig ID mee te nemen

Draag ten alle tijden uw bezoekerspas zichtbaar

Blijf bij uw Prodrive Technologies host tenzij u werkzaamheden uitvoert als 
contractant van Prodrive Technologies

 Treed niet buiten de gele lijnen en volg de richtlijnen met betrekking tot ESD

Fotograferen is niet toegestaan  

Voor uw en onze veiligheid hebben wij camerabewaking bij de in- en uitgangen 
van onze gebouwen 

Prodrive Technologies ambieert een rook vrije campus te zijn, daarom is roken 
niet toegestaan op het terrein

Delen van informatie die verkregen is tijdens uw bezoek is niet toegestaan, 
Daargelaten overeenkomsten zoals NDA’s

Het is niet toegestaan om in bezit, gebruik of onder invloed te zijn van alcohol en 
drugs

Eten en drinken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte (externe 
meeting rooms en kantine) 

Gebruik alleen beveiligde Wifi netwerken. Bij de receptie kan u inloggegevens 
verkrijgen voor het gastnetwerk

Bij brand: activeer brandalarm  

Waarschuw de receptie           +31 (0)40 2676 333 

Volg de instructies van BHV en/of hulpverleners 

Gebruik geen liften

Ga naar het verzamelpunt voor gebouw S en wacht op verdere instructies

In geval van nood
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