Bezoekersovereenkomst
Door ondertekening hiervan, verklaar ik aan UL LLC en de daaraan verbonden ondernemingen (“UL”) dat ik, in ruil voor de
toestemming van UL om haar faciliteiten te bezoeken, namens mijzelf en – waar van toepassing – mijn onderneming instem met het
volgende:
•

Ik ben er mij van bewust dat deze faciliteiten gevaarlijke apparatuur en processen kunnen bevatten, en dat ik
gewond zou kunnen raken. Daarom stem ik in met het dragen van alle vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen (bijv. een veiligheidsbril, helm etc.) en met het opvolgen van verzoeken van UL-personeel.

•

Ik zal mezelf vertrouwd maken met de evacuatieroutes. In geval van een noodsituatie, zal mijn begeleider of gids
me naar een geschikt veilig gebied begeleiden.

•

Gedurende het gehele bezoek zal ik bij mijn begeleider in de aangewezen ruimtes blijven en zal ik de aanwijzingen
van mijn begeleider opvolgen.

•

In een laboratorium zal ik niets onderzoeken, aanraken en/of hanteren, tenzij met toestemming van UL-personeel,
ook geen producten of monsters die niet mijn eigendom zijn.

•

Ik zal te allen tijde de bezoekerspas dragen en tonen – zichtbaar tussen schouders en taille- en deze teruggeven
aan het einde van het bezoek.

•

Ik besef dat ik tijdens mijn bezoek aan de faciliteit toegang kan hebben tot Vertrouwelijke Informatie, en ik beloof
geen Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, weg te nemen uit UL-gebouwen, te reproduceren, openbaar te
maken, of anderszins publiekelijk beschikbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UL.
“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie of materialen van UL of zijn klanten die ik opmerk of aan mij
op enige wijze tijdens mijn bezoek wordt getoond (al dan niet met opzet), waaronder alles wat behoort tot de
opstelling en het ontwerp van testapparatuur, UL-processen, instrumenten, software, bedrijfs- en
marketingplannen, financiële informatie, monsters en productinformatie van klanten inclusief namen,
kenmerkende eigenschappen, technische specificaties, testfases en/of –resultaten, of andere niet-openbare
gegevens.

•

Ik zal geen gebruik maken van een camera, mobiele telefoon en/of een ander apparaat geschikt voor het maken
van foto’s of opnamen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door een UL operations manager of een door
hem/haar aangewezen persoon. Schriftelijke toestemming van het management zal specifieke details inhouden
van wat gefotografeerd of opgenomen mag worden. Iedere audio- of video-opname of foto dient te worden
gemaakt onder supervisie van het management of een door hem aangewezen persoon en mag geen
Vertrouwelijke Informatie bevatten.

• Ik heb UL’s Veiligheidsrichtlijnen voor Bezoekers gelezen, begrepen en beloofd me hieraan te houden.
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