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Contact 

Heeft u vragen of heeft u hulp 

nodig, dan kunt u contact opnemen 

met onze Service Desk: 

 

+31 (0)88 625 25 25 

servicedesk@portbase.com 

 
 

Legenda 

 

 

Melding Gevaarlijke stoffen 
Harlingen en Groningen 
 

 Het Port Community System (PCS) of het 
systeem van de betreffende haven is niet 
beschikbaar  
Hoe te handelen tijdens de storing? 

U bent zelf verantwoordelijk voor controle op ontvangst van 

berichten die vlak voor het afkondigen van de back-up procedure 

zijn verstuurd. 

 

Meldingen aan Port of Harlingen:  

Gevaarlijke stoffen inkomend- en doorgaand  

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij de havendienst worden 

ingediend. De 24-uurs meldplicht voor inkomende en 

doorgaande gevaarlijke stoffen wordt teruggebracht naar 8 uur. 

Alle inkomende en doorgaande gevaarlijke stoffen dient u 8 uur 

voor aankomst per e-mail te melden aan de verkeersdienst. Dit 

mag in elke rapportagevorm die u beschikbaar heeft. U bent zelf  

verantwoordelijk om te controleren of uw melding bij de 

havendienst is ontvangen. 

 

Gevaarlijke stoffen uitgaand 

Alle meldingen moeten rechtstreeks per e-mail bij de havendienst 

worden ingediend. Dit mag in elke rapportagevorm die u 

beschikbaar heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle 

op ontvangst bij de havendienst. 

 

Meldingen aan Groningen Seaports (GSP); 

Gevaarlijke stoffen inkomend- en doorgaand  

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij het NSC worden 

ingediend. De 24-uurs meldplicht voor inkomende en 

doorgaande gevaarlijke stoffen wordt teruggebracht naar 8 uur. 

Alle inkomende en doorgaande gevaarlijke stoffen dient u 8 uur 

voor aankomst per e-mail te melden aan het NSC. Dit mag in 

elke rapportagevorm die u beschikbaar heeft. U bent zelf  
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verantwoordelijk om te controleren of uw melding bij het NSC is 

ontvangen. 

 

Gevaarlijke stoffen uitgaand 

Alle meldingen moeten rechtstreeks per e-mail bij het NSC 

worden ingediend. Dit mag in elke rapportagevorm die u 

beschikbaar heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle 

op ontvangst bij het NSC. 

 

Hoe te handelen na de storing? 

Meldingen aan Groningen Seaports:  

U kunt weer via de normale procedure uw Melding Gevaarlijke 

Stoffen doen. Meldingen die tijdens de storing zijn ingediend 

moeten met terugwerkende kracht via het PCS bij de 

havendienst worden aangeboden. 

 

Meldingen aan Port of Harlingen:  

U kunt weer via de normale procedure uw Melding Gevaarlijke 

Stoffen doen. Meldingen die tijdens de storing zijn ingediend 

moeten met terugwerkende kracht via het PCS bij de 

havendienst worden aangeboden. 

. 



s 

 Bezoek Schip Afhandelen Exportlading Organiseren Achterlandtransport 

    

 Back-up procedure 

 

 
 

 Bezoek Schip Afhandelen Exportlading Organiseren Achterlandtransport 

Copyright © Portbase. Alle rechten voorbehouden. 20180702 
 

 

 Contactinformatie 
 Havendienst Harlingen 
Verkeerspost      

 0517 412 512 

 havenpost@portharlingen.nl 
   

Havenmeester van Dienst 

 06 5393 0028 

 haven@portharlingen.nl 

 Havendienst Delfzijl / Eemshaven 
0596 - 640477 

0596 - 630464 

nsc@groningen-seaports.com  

 


