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Nieuwe Meet&Greet Tata Steel Ijmuiden  
 
 
Tata Steel en P&O Ferrymasters hebben zich ten doel gesteld de veiligheid met betrekking tot 
staaltransport verder te willen verbeteren. Dit heeft geleid tot de invoering van een centrale controle locatie 
(Meet&Greet) bij Tata Steel Ijmuiden waar alle gereed staal wegtransporten bij aankomst en vertrek zullen 
worden gecontroleerd. Middels dit informatie bulletin willen wij u verder informeren over de nieuwe 
Meet&Greet.  
 
 
Met de invoering van de nieuwe Meet&Greet 
op maandag 2 september zullen alle controles, 
ook de controles op ladingzekering, voor 
gereed staal producten worden uitgevoerd op 
de Meet&Greet locatie.  
 
De Meet&Greet is gelegen bij het P&O 
Ferrymasters gebouw, locatiecode 8613. De 
openingstijden van de Meet&Greet zijn van 
maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 22:00uur. 
Buiten de openingstijden van de Meet&Greet 
zal er niet meer verladen worden.  
 
Er wordt bij de Meet&Greet een onderscheid 
gemaakt tussen getrainde en ongetrainde 
chauffeurs. Getrainde chauffeurs met een vaste 
Tata Steel pas kunnen zelfstandig de 
vrachtpapieren uitprinten in het P&O kantoor. 
Ongetrainde chauffeurs met een Tata Steel dagpas dienen zich te melden bij de chauffeursbalie voor 
instructies en het verkrijgen van de vrachtpapieren.  
 
Bij aankomst dient de vrachtwagen te worden opgesteld in één van de geopende rijstroken en kan de 
chauffeur de vrachtpapieren ophalen in het P&O gebouw. Na ontvangst van de vrachtpapieren meld de 
chauffeur zich bij de controleur voor een controle op de persoonlijke beschermingsmiddelen, de staat van 
het voertuig en benodigde materialen. Getrainde chauffeurs zullen op spot basis worden gecontroleerd, 
ongetrainde chauffeurs worden altijd gecontroleerd. Na controle ontvangt de chauffeur een controle 
stempel op de CMR en kan hij zich melden bij de verlaadhal voor verlading. Na verlading dient de 
chauffeur zich wederom te melden bij de Meet&Greet locatie voor een controle op ladingzekering. Na 
controle op ladingzekering mag de chauffeur het Tata Steel terrein verlaten.   
 
 
Indien u meer informatie wilt over de nieuwe Meet & Greet kijk dan op onze website: 
www.poferrymasters.com/tatasteel of neem contact op via safety@pofm.com. 
 

 

 


