
VANAF 1-1-2020
AFHANDELING TUSSEN 
22:00-06:00 UUR
ALLEEN MOGELIJK MET 
VOORAANMELDING

CARGO CARD   
NOODZAKELIJK



LET OP!
•  Een Cargo Card is vereist. Een Cargo Card kan via Secure Logistics  worden aangevraagd. 
•  Aanlevering of ophalen van ADR-containers is tussen 22.00 en 06.00 uur niet mogelijk,  

ook niet na voorafgaande aanmelding.
•  Aanlevering of ophalen van containers met afvalsleutel is alleen mogelijk als de daarvoor vereiste 

documenten tevoren samen met de aanmelding per e-mail zijn toegezonden.

PROCEDURE:
1.  Aanmeldformulier downloaden op 
 www.hutchisonportsduisburg.de. 
2.  Vrijstelling checken op https://status.hutchisonportsduisburg.de.
3.  Aanmeldformulier invullen en op de dag van de nacht afhan deling 

uiterlijk om 16.00 uur per e-mail sturen naar: gate@decete.de. 
  Begeleidende documenten dienen als pdf te worden ingescand 

en te worden meegestuurd.
  Na controle van de aanmelding ontvangt u per e-mail een 

bevestiging.  Zonder bevestiging geen afhandeling.
4.  Vrachtwagenchauffeur meldt zich met de Cargo Card bij de  

Do-It-Yourself-Desk (DIYD) en volgt de aanmeldprocedure. 
Nadat de interchange is geprint, vindt de standaardafhandeling 
plaats.

5.  Documenten voor containers met afvalsleutel dienen te worden 
gedeponeerd in de brievenbus bij de balie van de gate.

VANAF 1 JANUARI 2020:
AFHANDELING VAN TRUCKS 
’S NACHTS ALLEEN MOGELIJK 
NA VOORAANMELDING EN 
MET CARGO CARD VIA 
DE DO-IT-YOURSELF-DESK

NIGHT ANNOUNCEMENT 

DETAILS FOR PICK UP DETAILS FOR DROPPING

Client name: 
to be announced untill: Monday - Friday 16h00
Valid from:  Monday to Friday 22:00 – 06:00Date of truck visit: 
Mail to: gate@decete.de 

Unitnumber:

Size 20’ / 30’ / 40’ / 45’:

Type ISO Code:

Reference:
Owner (empty):
Trucking Company:
Drivers name: 
Cargo Card ID:
Licenceplate truck:

Name:

Not possible to pick up or drop off IMO / ADR / RID units from 10:00 PM - 06:00 AM.Agreements by phone / Announcements after 16:00 hrs will not be accepted.Complainments and damages can not be handled within this times - No management personnel available within these hours.
Missing advises / Deviation from the procedure, which will occure problems within these hours will be at the responsibility of the client.

A VALID EXPORT / IMPORTBOOKING OR DEPOTADVISE / - RELEASEMENT IS REQUIRED

INTERNAL REMARKS HUTCHISON PORTS DUISBURGPrüfung
Ja

Nein
X

angenommen / abgelehnt
Internal remarks:
Booking released:

In geval van problemen tijdens de nachtafhandeling kunt u contact 
opnemen met ons personeel ter plaatse op +49 163 8090156. 


