
Aanbevolen VHF gebruik voor de haven van Eemshaven.

                                                                
Geachte lezer, 

Sinds oktober 2018 zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen het 
Nautisch Service Centrum.

Als gevolg hiervan is er ook een verschuiving in aanspreekpunten ontstaan. 
Hieronder een opsomming van contactpersonen en de bijbehorende gegevens.

Nautisch Service Centrum, Verkeersbegeleiders
Aanspreekpunt verkeersbegeleiding en contact voor bestellen van Bootlieden en sleepdienst bij aankomst van een schip.
Bereikbaar 24 uur per dag, volgens rooster

Telefoon:        0596-640477

E-mail:            nsc@groningen-seaports.com

Operationeel team
EERSTE Aanspreekpunt voor vragen m.b.t. projecten, voorwaarden en alle andere operationele zaken die niet bij een 
verkeersbegeleider thuishoren.
(aan)Vragen over jack-ups en berekeningen van afstanden. Bijzondere transporten en voorwaarden.
Bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur op werkdagen
Vragen kunnen per e-mail gesteld worden en zullen worden behandeld door een team van 3 personen 
Zijnde de heren: Lammerts, Meissner en Van der Woug.

Telefoon: 0596-640400 vragen naar operations.
Email:        operations@groningen-seaports.com

Tijpoorten, diepgangen en dieptes.
Aanvragen voor tijpoorten kunnen via de e-mail gedaan worden.
Ook de aanvraag voor maximale diepgang in de havens, op de vaarweg en/of de ligplaats kunnen naar onderstaand 
e-mail adres gestuurd worden. Er worden nooit peilkaarten ter beschikking gesteld, op speciaal verzoek kan een ligplaats
gedeelte opgestuurd worden, maar daar kunnen nooit rechten aan worden ontleend.
Tijpoortplanners zijn de heren: Lammerts, Meissner en Van der Woug.

E-mail:            tijpoort@groningen-seaports.com

Ligplaatsplanning.
Voor de openbare kades:
   • EEMSHAVEN: Beatrixhaven in zijn geheel, Bulkkade, Noordkade Wilhelminahaven, Drijvende Steiger
   • DELFZIJL: Palen Handelskade Oost, Kade vak A/B, Drijvende Steiger.

Telefoon:       0596-640477
E-mail:            nsc@groningen-seaports.com

More information
Groningen Seaports
Nautical Service Centre
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
P.O. Box 20004
9930 PA Delfzijl
The Netherlands         

Phone +31 (0)596 640477

E-mail: nsc@groningen-seaports.com   
Website: www.groningen-seaports.com

Contactgegevens Nautisch Service Centrum
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Recommended VHF behaviour for the Port of Eemshaven. 

PFSO
De openbare kades van Groningen Seaports zijn gecertificeerd voor de ISPS code.
Contact met de Port Facility Security officer(s) 

Telefoon:        0596-640400  vragen naar PFSO
E-mail:            PFSO@groningen-seaports.com

PortPass aanvragen openbare kades
Indien men voor het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare kades van Groningen Seaports moet zijn, dan kan men via
de link www.groningen-seaports.com/ISPS  een Portpass aanvragen onder voorwaarden.

E-mail: portpass@groningen-seaports.com

Portsecurity 
Vragen met betrekking tot Port security kunt u stellen aan:

E-mail:             portsecurity@groningen-seaports.com

Port security officer:                  Pieter van der Wal
Plv. Port security officer: Geert Jan Reinders 

Facturen
Vragen omtrent scheepvaart gerelateerde facturen, abonnementen of haven- c.q. ligplaatsgeld. 
Zijnde de heren:  Dijk en Van der Sluis

Telefoon:        0596-640400
E-mail:             nsc-factuur@groningen-seaports.com

More information
Groningen Seaports
Nautical Service Centre
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
P.O. Box 20004
9930 PA Delfzijl

Phone +31 (0)596 640477

E-mail: nsc@groningen-seaports.com   
Website: www.groningen-seaports.com

Contactgegevens Nautisch Service Centrum

Let op !

Gelet op de roulerende diensten en het niet altijd bereikbaar zijn van personen is 
het belangrijk dat er vooral per e-mail gecommuniceerd word. 

Binnen het NSC pakt de dan daarvoor beschikbare persoon de werkzaamheden op.
Het heeft geen zin om een e-mail naar meerdere adressen binnen de nautische 
afdeling te sturen.

Delfzijl,  29 januari 2019
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