
11. Behoudens toestemming van de directie mag men geen werkzaamhed.en voor:
eigen rekening of voor _rekening van derdeá verrióhten. nvènÀin is iret gà_
oorloofd buiten werktijd werkzaamheden voor derden te verrichiènl tiÀÉ"ïà
op het gebied van de onderneming.

12. Men dient zich te ontho,uden van ongeoorloofd gebruik van machines, ge-
reedschappen en telefoontoestellen.

13. vervo'ermiddelen moeten op de-aangewezen plaatsen worden gestald. Kledingen eigendommen moeten worden opgeborgèn op de aangeïezen plaatsenï
De directie stelt zich niet aanspratètijt< voor Zoekrakeri en reschaaiginÉ
hiervan.

14. Iedere werknemer is verplicht een hem bekende onregelmatigheid direct ter
kennis van de bedrijfsleiding te brengen.

Strafmaatregelen
.wij 

zouden deze liever. weglaten, maar de ervaring heeft geleerd, dat er altijd
mensen zijn, di,e zich niet houden aan de ,,spelrege1s,'.
Deze speibrekers maken de volgende straffen noodzakelijk:

Onmiildellijk ontslag

ontslag op staande voet wordt gggeven indien van de werkgever redelijkerwijs
geen voortzetting der dienstbetrekking kan rvorden gevergd.
De rverknemer die door opzet of schuld de werkgever een dringende reden geeft
voor ontslag op staande vo,et is bovendien schadeplichtig.

Schorsing:

schorsing_ zonder b,ehoud van loon voor een maximum termijn van 1 week kan
plaatsvinden:

a. indien ernstige vermoedens zijn gerezen, dat er een dringende reden to.
ontslag bestaat

b. bij een ernstige tekortkoming van de werknemer.

Boeteb,epalingen

Te laat komen: van 1 - 5 min. .f 0,10) plus inhouding volgens punt 4 van
meer dan 5 min. 10,25) ,,Loonbetaling,,.
bij herhaling binnen 1 maand / 1,-)

Te vroeg eindigen met werk: minder dan b min.
me'er dan 5 min.
bij herhaling binnen 1 maand

Ongeoorloofd verzuim:

Verzuimen te klokken:

I 0'10
I 0,25

Í t,-
eventueel ontslag

f t'-
Í 0,25

bij herhaling f 1,*
Í 1,-

Í 1.-

Zich bevinden op plaatsen waar men voor het werk niet hoeft te zijn:
Bij herhaling: schorsing, daarna ontslag.

Niet nako,men veiligh.eidsvoorschriften: na 1 waarschuwing


