
1. Bezoek(st)ers vanaf 14 jaar moeten in het bezit 
zijn van een geldig legitimatiebewijs en dit op 
verzoek tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs  
is toegang tot het terrein niet mogelijk.  
Als legitimatiebewijs kunnen dienen een geldig 
rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

2. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet 
hebben bereikt, worden niet toegelaten op de 
terreinen en/of werken van Essent. Een uit- 
zondering wordt gemaakt voor de windparken. 
Hier geldt een minimumleeftijd van 10 jaar,  
mits de groep door voldoende volwassenen 
wordt begeleid.

3. Personen tot 18 jaar moeten door één of meer 
volwassenen worden begeleid om deel te  
kunnen nemen aan de groepsrondleiding.

4. Huisdieren worden niet toegelaten.

5. Bezoek(st)er dient zelf of na overleg met een 
arts te beoordelen of hij/zij om medische 
redenen, bijvoorbeeld vanwege het dragen van 
een pacemaker of het gebruik van medicijnen, 
kan en/of mag deelnemen aan het bezoek aan 
een elektriciteitscentrale. Dit in verband met de 
invloed van de apparatuur op pacemakers en 
de grote afstanden die over het terrein worden 
gewandeld. Personen met hoogtevrees moeten 
er rekening mee houden dat men in hoge instal-
laties komt.  

6. Essent kan zonder opgaaf van reden een aanvraag 
voor een excursie afwijzen of een reeds afgespro-
ken excursie annuleren. Eventueel reeds gemaak-
te kosten worden niet door Essent vergoed.

7. Essent kan zonder opgaaf van reden een 
bezoek(st)er de toegang tot de terreinen en/of 
werken van Essent weigeren.

Verboden
8. Bezoek(st)er moet mobiele telefoons of andere 

elektronische apparatuur uitschakelen, omdat 
deze apparatuur storingen kan veroorzaken in de 
installaties.

9. Het is verboden om apparatuur of machines aan 
te raken en buiten de aangegeven route te gaan.

10. Fotograferen of filmen is met het oog op de 
veiligheid niet toegestaan.

Kledingvoorschriften
11. Om veiligheidsredenen moet een bezoek(st)er 

kleding dragen die armen en benen bedekt.  
Het dragen van gesloten schoeisel (zonder 
naaldhakken) wordt aangeraden; teenslippers 
zijn niet toegestaan.

12. Elke bezoek(st)er is verplicht de door Essent aan 
hem/haar beschikbaar gestelde persoonlijke  
beschermingsmiddelen, zoals een veiligheids-
helm, te gebruiken.

Opvolgen aanwijzingen
13. Bezoek(st)er moet op het Essent-terrein in de 

directe nabijheid van de rondleid(st)er blijven.

14. Bezoek(st)er moet de door Essent en haar  
medewerkers gegeven aanwijzingen of in- 
structies strikt opvolgen. Bezoek(st)er is aan-
sprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte 
schade.

15. Elke bezoek(st)er moet zich houden aan de 
aanwijzingen op de borden en overige (veilig-
heids)signaleringen op het terrein en binnen de 
gebouwen van de Essent-locatie.

Eigen risico
16. Elke bezoek(st)er verklaart de bedrijfsterreinen, 

opstallen en installaties op eigen risico te  
betreden en zich van de gevaren bewust te zijn 
en hierop bedacht te zijn.
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Essent verzorgt uw bezoek op een zorgvuldige wijze. Daarbij gelden de voorwaarden die van 
toepassing zijn bij een excursie/ontvangst op één van de Essent-locaties. Wij verzoeken u hiervan 
kennis te nemen en uw gezelschap ervan op de hoogte te brengen. Door ondertekening van de 
deelnemerslijst verklaart de bezoek(st)er akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Excursievoorwaarden
Essent Productielocaties


