
 
 
 
Aan wie het aanbelangt,  
 
Kerstmis 2017 & Nieuwjaar 2018: terminalactiviteiten gedurende de eindejaarsperiode. 
 
De terminalactiviteiten zullen stopgezet worden vanaf 13.45u op zondag 24 december 2017 t.e.m. 14.00u op 
maandag 25 december 2017. 
  
Hetzelfde principe zal toegepast worden voor het oudejaar, d.w.z. de terminalactiviteiten stoppen om 13.45u 
op zondag 31 december 2017 t.e.m. 14.00 uur op maandag 1 januari 2018. 
 
Daarenboven zien wij ons ook genoodzaakt u te melden dat de ploegen voor de shiften vanaf respectievelijk 
14.00u op maandag 25 december 2017 t.e.m. 05.45u op dinsdag 26 december 2017 en vanaf 14.00u op 
maandag 1 januari 2018 t.e.m. 05.45u op dinsdag 2 januari 2018 gebaseerd zijn op het systeem van 
werkwilligheid. 
Wij zullen echter ons uiterste best doen om de door u gevraagde ploegen voor de schepen binnen berth 
window in te vullen. 
 
Bovenstaande is enkel geldig voor scheeps- en lichterbehandelingen (deze laatste voor onze cliënten die een 
24/7 overeenkomst hebben). 
 
De gate- & spooractiviteiten en de lichterbehandelingen (voor onze cliënten die geen 24/7 overeenkomst 
hebben) worden stopgezet om 21.45u op vrijdag 22 december 2017 t.e.m. 06.00u. op dinsdag 26 december 
2017.  
De CFS-activiteiten worden stopgezet om 15.45u op vrijdag 22 december 2017 t.e.m. 08.00u. op dinsdag 26 
december 2017.  
  
Hetzelfde principe zal toegepast worden voor het oudejaar, d.w.z. de gate- & spooractiviteiten en de 
lichterbehandelingen (voor onze cliënten die geen 24/7 overeenkomst hebben) stoppen om 21.45u op vrijdag 
29 december 2017 t.e.m. 06.00u op dinsdag 2 januari 2018. 
De CFS-activiteiten worden stopgezet om 15.45u op vrijdag 29 december 2017 t.e.m. 08.00u. op dinsdag 2 
januari 2018.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Winfried Rombaut 
Senior commercial manager 
 
 



 

 

 
 
Aan wie het aanbelangt,  
 
Kerstmis 2017 & Nieuwjaar 2018: terminalactiviteiten gedurende de eindejaarsperiode. 
 
De terminalactiviteiten zullen stopgezet worden vanaf 13.45u op zondag 24 december 2017 t.e.m. 14.00u op 
maandag 25 december 2017. 
  
Hetzelfde principe zal toegepast worden voor het oudejaar, d.w.z. de terminalactiviteiten stoppen om 13.45u 
op zondag 31 december 2017 t.e.m. 14.00 uur op maandag 1 januari 2018. 
 
Daarenboven zien wij ons ook genoodzaakt u te melden dat de ploegen voor de shiften vanaf respectievelijk 
14.00u op maandag 25 december 2017 t.e.m. 05.45u op dinsdag 26 december 2017 en vanaf 14.00u op 
maandag 1 januari 2018 t.e.m. 05.45u op dinsdag 2 januari 2018 gebaseerd zijn op het systeem van 
werkwilligheid. 
Wij zullen echter ons uiterste best doen om de door u gevraagde ploegen voor de schepen binnen berth 
window in te vullen. 
 
Bovenstaande is enkel geldig voor scheeps- en lichterbehandelingen (deze laatste voor onze cliënten die een 
24/7 overeenkomst hebben). 
 
De gate-activiteiten worden stopgezet om 05.45u op zaterdag 23 december 2017 t.e.m. 06.00u. op dinsdag 26 
december 2017.  
 
De spooractiviteiten en de lichterbehandelingen (voor onze cliënten die geen 24/7 overeenkomst hebben) 
worden stopgezet om 21.45u op vrijdag 22 december 2017 t.e.m. 06.00u. op dinsdag 26 december 2017.  
De CFS-activiteiten worden stopgezet om 15.45u op vrijdag 22 december 2017 t.e.m. 08.00u. op dinsdag 26 
december 2017.  
  
Hetzelfde principe zal toegepast worden voor het oudejaar, d.w.z. de gate-activiteiten stoppen om 05.45u op 
zaterdag 30 december 2017 t.e.m. 06.00u op dinsdag 2 januari 2018; de spooractiviteiten en de 
lichterbehandelingen (voor onze cliënten die geen 24/7 overeenkomst hebben) stoppen om 21.45u op vrijdag 
29 december 2017 t.e.m. 06.00u op dinsdag 2 januari 2018. 
De CFS-activiteiten worden stopgezet om 15.45u op vrijdag 29 december 2017 t.e.m. 08.00u. op dinsdag 2 
januari 2018.  
 
Wij danken u voor uw begrip. 
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