
Nieuwe Instructies 

Laadlijst ..............................  

Planningsprocedure..........  

Tijden botenpraatje .........  

Interessante Informatie 

 Nieuwe template Laadlijst te 

vinden op  snspool.com/

marine 

 Laadlijst dag voor afvaart 

voor 12.00 uur naar de 

poolplanning 

 Nieuwe tijden Planningspro-
cedure (‘Frozen Planning’)– 

Dag vóór afvaart 

 TC bespreekt om 14.00 uur 

Draft Plan met Planning 

 Boten praatje om 15.00 uur 

      
  Nieuwe instructie Laadlijst 
 

  Graag ontvangen wij per 2 mei  2011 de laadlijsten op de  

  vernieuwde template uiterlijk vóór 12.00 uur de dag vóór afvaart.  

  Jullie kunnen deze mailen naar:  

  

  outboundcargo1@snspool.com (GDF/TAQA/DANA/WNZ) 

  óf 

  outboundcargo2@snspool.com (NAM/TOTAL/CHEVRON/CENTRICA)  

  en  

  customs@snspool.com 

 

 

  Tevens hebben wij de template van de laadlijst (uitgaande lading)

  enigszins aangepast. De vernieuwde template zullen wij jullie  

  uiteraard toesturen, maar is tevens (met instructie) te vinden op: 

 

   http://www.snspool.com/Marine/Library/OtherManuals/ 

 

   

  De bijbehorende IMO’s ontvangen wij graag uiterlijk 2 uur 

  vóór het laden van het schip op bovenstaande emailadressen. 

 

  Indien bulk (anders dan water & fuel) op de laadlijst wordt  

  opgegeven óf gewijzigd, dit graag ook telefonisch doorgeven aan  

  de bootplanning op 0223-685 130 

 

  Casing, Drillpipes etc. hebben veel invloed op het planningsproces. 

  Daarom geldt hiervoor dat als deze op de laadlijst worden  

  opgegeven óf gewijzigd, dit eveneens telefonisch doorgegeven  

  dient te worden aan de bootplanning op 0223-685 130 

 

  GEEL voor veranderingen en toevoegingen 

  ROOD voor afgevallen items 

  Let op: wijzigingen worden pas aangepast na ontvangst van de 

  gereviseerde laadlijst.  
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Wijzigingen Communicatie  

Boot Planning per 2 mei a.s. 
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Nieuwe tijden Planningsprocedure  
(’Frozen Planning’) 

-Dag vóór Afvaart-  
 

In de linkertabel vinden jullie de tijden voor de  

Planningsprocedure van de dag vóór afvaart die 

per 2 mei a.s. van toepassing zijn.  

 

Voor de matco’s, hubco’s en transport co’s is met  

name de gewijzigde tijd van het botenpraatje (dag 

voor afvaart) van belang (15.00 uur).  

 

De teamco’s worden voortaan om 14.00 uur ver-

wacht op de 3e verdieping voor het bespreken van 

de draftversie van het Plan. 

 
 

 

 

 

 Zijn de wijzigingen niet duidelijk of heb je vragen? Dan 

kun je ons natuurlijk altijd bellen op 0223-685 130 of 

mailen naar poolplanning@petersonsbs.com Datum: 28 April 2011  Editie 1 

14:00-14:30 uur 
Bespreken 

Planningsplan 
volgende dag

15:30 uur 
Publiceren Plan SNS Pool 

Website

16:00 uur 
Uitgaande lading 
beschikbaar voor 

transport

14:00 uur
Laadlijst gereed in SMIS

14:45 uur 
Publiceren DRAFT Plan

15:00 uur 
Botenpraatje

Dag voor afvaart

10:00 uur 
Aanmelden in- en uitgaande 

lading bij de betreffende 
Matco per fax/email

Aanmelden 
uitgaande en 

inkomende lading 
vóór 12:00 uur


