Uitleg aantal slotjes en sterren
Beveiligingsniveau 1

De basis
Parkeerterreinen voor vrachtwagens (Truck Parking Areas, TPA’s) van
niveau 1 bieden een aantal basisveiligheidsvoorzieningen. Een vereiste is
dat de locatie herkenbaar is als een parkeerterrein. Rijbanen en
voetgangersterreinen zijn goed verlicht. Elementaire beveiligingscontroles
worden uitgevoerd.

Beveiligingsniveau 2

Technische maatregelen ter verbetering van de veiligheid
Naast de vereisten voor niveau 1 geldt voor beveiligingsniveau 2 dat het
terrein ofwel volledig is omheind, of dat de grenzen van het terrein worden
bewaakt middels een CCTV-systeem. Het parkeerterrein is goed verlicht.
Voertuigen die toegang hebben tot het terrein zijn herkenbaar aan een
markering. Een CCTV-systeem bewaakt de in- en uitgangen.
Beveiligingscontroles worden uitgevoerd door TPA-personeel of een
professionele organisatie. CCTV-beelden zijn duidelijk en worden veilig
bewaard.

Beveiligingsniveau 3

Gecombineerde beveiligingsmaatregelen, beperkte toegang van
personen
Naast de vereisten voor niveau 2 geldt voor beveiligingsniveau 3 dat de
grenzen van het terrein zowel door een omheining als door een CCTVsysteem worden bewaakt. Door de indeling van de locatie is de
zichtbaarheid goed. De omheining wordt permanent in goede staat
gehouden. Toegang is voorbehouden aan gebruikers en personeel van het
parkeerterrein. Van criminele activiteiten wordt melding gemaakt.

Beveiligingsniveau 4

Bewaking van voertuigen en personen in real-time door professionele
medewerkers
Naast de vereisten voor niveau 3 geldt voor beveiligingsniveau 4 dat
voertuigen en personen in real-time worden bewaakt door personeel op
locatie of op afstand. Voertuigen en chauffeurs worden geregistreerd.
Bewakers en medewerkers zijn getrainde professionals; hun referenties zijn
gecontroleerd. Ze beschikken over de middelen om snel te kunnen reageren
op een alarmsituatie. Boekingen zijn mogelijk. Toegangspoorten zijn
gesloten.

Beveiligingsniveau 5

Verificatie van voertuigen en personen door professionele
medewerkers, locatie dag en nacht bemand
Naast de vereisten voor niveau 4 geldt voor beveiligingsniveau 5 dat de
locatie dag en nacht is bemand. De identiteit van alle voertuigen en
personen die het terrein op gaan, wordt geverifieerd en geregistreerd. De
omheining is voorzien van een anti-inbraaksysteem en is beveiligd tegen
opzettelijk rammen en doorrijden. CCTV-bewaking is ingesteld voor het
gehele terrein.

Serviceniveau 1

De basis
Parkeerterreinen voor vrachtwagens (Truck Parking Areas, TPA’s) van
niveau 1 bieden een aantal basisservicevoorzieningen: toiletten,
watertappunten, afvalbakken. Het moet veilig zijn om op het terrein te
lopen en te rijden.

Serviceniveau 2

Wasgelegenheden en een comfortabele indeling van het
parkeerterrein
Naast de servicecriteria voor niveau 1 geldt voor TPA’s van niveau 2 dat
er wasgelegenheden zijn en dat het terrein comfortabel is ingedeeld.
Terreinen van niveau 2 zijn beter ingesteld op vrachtwagenchauffeurs die
een langere stop maken.
Serviceniveau 2 is een tussencategorie tussen niveau 1 (basis) en niveau
3 (met een veel breder aanbod van services).

Serviceniveau 3

Service voor persoonlijke hygiëne en winkel/tankstation
Naast de servicecriteria voor niveau 2 geldt voor TPA’s van niveau 3 dat
ze meer services bieden. De belangrijkste daarvan zijn douches, een
winkel en een tankstation.

Serviceniveau 4

Volledige service voor chauffeur en voertuig
Naast de servicecriteria voor niveau 3 geldt voor TPA’s van niveau 4 dat
ze meer services bieden. De belangrijkste daarvan zijn een snackbar,
wasserij, onderdelenwinkel en vrijetijdsfaciliteiten.

Serviceniveau 5

Voor exclusief comfort
Naast de servicecriteria voor niveau 4 geldt voor TPA’s van niveau 5 dat
ze meer services bieden. De belangrijkste daarvan zijn een restaurant,
wasstraat voor vrachtwagens, elektriciteit en apparaatuur voor het
verwijderen van sneeuw en ijs. Niveau 5 is het hoogste comfortniveau.

