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Om de kwaliteit van de diensten van de SNS Pool te blijven waarborgen en te kunnen garanderen dat de 
operatie effi ciënt en veilig blijft verlopen hebben de leden besloten om de gemaakte afspraken aan te 
scherpen ten aanzien van wijzigingen en aanmeldingen van lading en afvaarten.

AANMELDEN VAN AFVAARTEN1

Afvaarten die niet op het Week Afvaartschema staan, dienen uiterlijk om 12:00 uur, de dag vóór afvaart, 
telefonisch en schriftelijk te worden aangevraagd bij SNS Pool Planning.

In het geval dat een afvaart na 12:00 uur de dag voor afvaart óf de dag van afvaart wordt aangemeld 
gelden de volgende afspraken:
 - Mits mogelijk zal de afvaart op het gevraagde moment worden ingepland
 - Zo niet, dan zullen de geplande afvaarten voor gaan en zal de afvaart worden ingepland op de 

eerstvolgende mogelijkheid, rekening houdend met de beschikbaarheid van de kade, 
  schepen en crew2

Enkel met schriftelijke toestemming van het Pool Management en na overleg met de betreffende 
operators3 mag van bovenstaande afspraken worden afgeweken.

LOAD OUT LIST EN AANLEVEREN VAN MATERIALEN
Voor afvaarten die op het Week Afvaartschema staan en die volgens bovenstaande afspraak voor 
12:00 uur zijn aangevraagd geldt dat de eerste load-out list vóór 12:00, op de dag vóór afvaart,
doorgestuurd moet worden naar Outboundcargo (SNS Pool Services). Voor afvaarten die na 12:00 uur 
de dag voor afvaart óf de dag van afvaart worden aangemeld geldt dat de eerste load-out list z.s.m. na
de bevestiging van de afvaart doorgestuurd moet worden naar Outboundcargo.

Voor het aanleveren van materialen geldt dat deze uiterlijk twee uur vóór aanvang laden4 op de kade 
aanwezig dienen te zijn.

De defi nitieve versie van de load out list dient uiterlijk twee uur vóór aanvang laden te worden 
doorgestuurd. Revisies, waarbij lading wordt toegevoegd, zullen in de twee uur vóór aanvang laden niet 
meer worden geaccepteerd. Enkel na schriftelijke toestemming van het Pool Management en na overleg 
met de betreffende operators, mag van bovenstaande afspraken worden afgeweken.

THERE IS ALWAYS TIME TO DO IT RIGHT 
DO IT SAFELY OR NOT AT ALL

 1  Zie Stappenplan op pagina 2 voor meer informatie
 2  De reguliere werktijden van de crew op de kade is op werkdagen tussen 08:00 – 01:00 en in het weekend tussen   
  10:00-19:00
 3  Operator is verantwoordelijk voor het aanleveren van de betreffende contactpersonen
 4  Informatie beschikbaar via: https://www.snspool.com/Marine/Restricted/Logistics/VesselSchedule.aspx

UITGAANDE LADING 
EN AANMELDEN AFVAARTEN
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AANMELDEN VAN AFVAARTEN (STAPPENPLAN)

Aanvraag kan meegenomen
worden zonder effect 

op planning?

Planning wordt aangepast en 
aanvraag bevestigd naar 

operator en Pool Management

Planning wordt aangepast en 
aanvraag bevestigd naar 

operator en Pool Management

Alternatieve oplossing wordt 
geboden aan operator

Gaat operator akkoord 
met alternatief?

Pool management wordt 
geïnformeerd en gaat in overleg 

met de betreffende operators

Afvaart wordt na 12:00 
aangemeld door Operator 
bij de SNS Pool Planning

JA

NEE

NEE

JA


