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VOOR AL UW
MAATWERK
Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) biedt op haar twee contai
nerterminals ook voor zware, buitenmaatse of andersoortig afwijkende
lading altijd de juiste oplossing. Deskundig, professioneel, tegen aan
trekkelijke tarieven en volgens de hoogste veiligheidsstandaards. De
dienstverlening van ECT is gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring.
Onze afdeling Special Services geeft u graag meer informatie.
LADEN, LOSSEN EN OPSLAG BIJZONDERE LADING

Of het nu lang, breed en/of zwaar is: op de ECT Delta en ECT Euromax terminal laden
en lossen wij uw ‘special cargo’ veilig en efficiënt op ieder containerschip. Vooraf nauw
keurig met u afgestemd en vervolgens naadloos ingepast in onze reguliere kadeoperatie.
Hierdoor vertrekt het schip altijd volgens planning. Op beide terminals kunnen wij uw
lading desgewenst ook tussentijds opslaan.

ZWARE LADING

De kadekranen op ECT’s deepsea-terminals hijsen tot 75 ton (ECT Euromax) en 60 ton
(ECT Delta). Bij nog zwaardere lading hebben wij ruime ervaring met het assisteren bij
operaties met drijvende kranen (bok). Onze medewerkers en de operators van de drijven
de kranen begrijpen elkaar blindelings. Zelfs het laden en lossen van de meest extreme
objecten gebeurt zo efficiënt en veilig.

STUFFEN, STRIPPEN…

Uw goederen vakkundig laden in een container of vanuit een container lossen voor vervolg
vervoer: op onze deepsea-terminals hebben wij voor dit stuffen en strippen een speciaal
terrein ingericht. Dichtbij het deepsea-schip, met lege containers beschikbaar in de
directe omgeving, dus zonder onnodige transportbewegingen..
Ook het veilig plaatsen en vastzetten van buitenmaatse lading op flatracks is ons dagelijk
se werk. Of andersom: van flatrack op een truck bijvoorbeeld. U hoeft uw flatrack met
lading niet eerst naar elders te vervoeren. Dat bespaart tijd en geld. Samen met u kiezen
wij steeds de slimste en meest efficiënte oplossing.

...EN OMPAKKEN

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het ompakken van goederen van de ene naar de andere
container. Dat doen wij op hetzelfde afgeschermde terrein als het stuffen en strippen. U geeft
de opdracht en regelt de douane-fiat, wij verzorgen snel en deskundig het ompakken, inclusief
gasvrijverklaring.

24/7 BESCHIKBAAR

De afdeling Special Services staat 24/7 voor u klaar. Voor alle bijzondere en zware lading
operaties, stuf-/strip- en ompakopdrachten kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
Wij zorgen voor een veilige, optimale uitvoering tegen een concurrerend tarief.

GOED OPGELEID, GROTE ERVARING

Al onze medewerkers zijn goed opgeleid, beschikken over alle benodigde certificaten en
worden voortdurend bijgeschoold. Iedere opdracht is uniek, maar meer dan 50 jaar ervaring
in special services maakt onze basiskennis groter dan van wie dan ook.

VOOR IEDERE REDERIJ EN VOOR HUN KLANTEN

Special Services werkt voor iedere rederij. Stuffen, strippen en ompakken doen wij ook
rechtstreeks voor vervoerders, expediteurs en verladers. De enige voorwaarde voor dat
laatste is dat u voor uw container of flatrack een vrijstelling c.q. boekingsnummer heeft
van de rederij.
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DESKUNDIG ADVIES, BETROUWBARE UITVOERING


OPTIMAAL
INGEPAST IN DE REGULIERE
KADEOPERATIE
STATE-OF-THE-ART EQUIPEMENT
HOGE KWALITEITSNORMEN
VEILIGHEID VOOROP
MEER DAN 50 JAAR ERVARING
24/7 BESCHIKBAAR
 ECHTSTREEKS TE BOEKEN BIJ AFDELING SPECIAL
R
SERVICES

HUTCHISON PORTS ECT ROTTERDAM
AFDELING SPECIAL SERVICES
VOOR TARIEVEN EN
PRIJSOPGAVEN

VOOR OPERATIONELE
INFORMATIE

E sales_ specialservices@ect.nl

ECT Delta
T +31 (0)181 27 84 82
E ops_specialservices@ect.nl

Supervisor Special Services
Bert van der Zalm
T +31 (0)181 27 83 94
M +31 (0)6 51 86 10 17
E bertvanderzalm@ect.nl

ECT Euromax
T +31 (0)181 37 72 90
E ops_ specialservices@ect.nl

Commercial Executive
Theo van Zijll
T +31 (0)181 27 86 20
E theovan.zijll@ect.nl
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Customer Service
Tim de Keijzer
T +31 (0)181 27 89 74
E timde.keijzer@ect.nl
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