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Bezoek aan boord is niet meer mogelijk. Alleen bij
beveiligingsniveau 1 kunt u een schriftelijk verzoek
indienen via de e-mail (isps@cctmoerdijk.com).
Hierbij dient u te vermelden: dag van bezoek,
persoonsnaam, evt. bedrijfsnaam, reden van bezoek,
geboortedatum, nummer van het identiteitsbewijs;
Voor de duidelijkheid: bij beveiligingsniveau 2 en 3
(verhoogde paraatheid) is er in het geheel geen
bezoek aan boord meer mogelijk en dient u aan
boord van uw schip te blijven;
Voor ieder bezoek na de reguliere kantooruren (ma –
vr 06:00 – 21:00) zullen wij u € 29,78 per opening in
rekening brengen;
Wij behouden ons het recht voor uw verzoek, om
toegang/bezoek niet in te willigen;
Het zonder toestemming afmeren aan onze kade is
verboden. Indien dit toch plaatsvindt, zijn wij
genoodzaakt de havenautoriteit te informeren;
Zonder juiste voortijdige aanmelding wordt de
toegang tot / vertrek van de terminal geweigerd;
U dient zich op onze terminal te kunnen legitimeren;
Op onze terminal kunt u worden gevisiteerd. Tevens
kunnen uw goederen / lading worden geïnspecteerd;
Auto’s worden bij bezoek niet meer tot de terminal
zelf toegelaten en dienen op het parkeerterrein dan
wel buiten de toegangspoort te parkeren;
Een ieder dient zich gedurende kantooruren bij ieder
bezoek/vertrek fysiek te melden bij onze balie in het
kantoor;
Onregelmatigheden op/nabij onze terminal
verzoeken wij u direct te willen melden (voor
telefoonnummers zie: Calamiteiten).

Veiligheid













Het is ten strengste verboden u onder een last te
bevinden;
Het is ten strengste verboden u in het draaibereik van
onze kranen te bevinden;
Het is ten strengste verboden om buiten de
aangegeven rijroutes te begeven;
Het is ten strengste verboden om in / tussen de
containerstacks te begeven;
Wij verzoeken u zoveel mogelijk aan boord van uw
schip te blijven en onze terminal slechts te betreden
in noodzakelijke gevallen;
Op onze terminal is het dragen van een helm,
reflecterende kleding en veiligheidsschoenen
verplicht;
Aanwijzingen van het personeel van CCT/MCT
moeten altijd opgevolgd worden;
Roken en open vuur zijn op de gehele terminal
verboden;
Het gebruik van alcohol en/of drugs is op het gehele
terminal verboden;
Betreden van de terminal is op eigen risico, CCT /
MCT zal zich nooit verantwoordelijk stellen voor
enige vorm van schade.

Milieu




Het is niet toegestaan afval zoals huisvuil,
ladingsresten, emballage, etc. op onze terminal
achter te laten. Eventuele verwijderingskosten zullen
aan u in rekening worden gebracht;
Het is verboden stoffen in het oppervlaktewater te
brengen. Indien dit onverhoopt toch plaatsvindt, zijn
wij genoodzaakt de havenautoriteiten hiervan in
kennis te stellen.

Calamiteiten
Wat te doen bij een calamiteit:







Stel u werk veilig;
Schakel alle apparaten en/of machines tot nader
order uit;
Waarschuw de omstanders;
Waarschuw het personeel van CCT/MCT, indien deze
niet aanwezig zijn bel het nummer van EBN
veiligheidsdienst;
Wacht op verdere instructies door het BHV personeel
van de terminal.

Telefoonnummers bij calamiteiten:
Ma – vrij 06:00 – 21:00:
tel. +31 (0)168 334270
Zaterdag 07:00 – 12:00u
tel. +31 (0)168 334270
Buiten kantooruren:
EBN Veiligheidsdienst
Of

tel. +31(0) 168 388881
tel. +31 (0)6 13796653

