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Betreft: aansluiting containerterminals Maasvlakte 2

Geachte heer/mevrouw,
Eind 2014 openen op Maasvlakte 2 de nieuwe containerterminals van Rotterdam World Gateway
(RWG) en APM Terminals MVll. Beide terminals hebben besloten om voor alle landzijdige
communicatie uitsluitend gebruik te maken van Portbase. Portbase biedt voor deze informatieuitwisseling met RWG en APM Terminals MVII praktische services. Maakt u hier geen gebruik van
dan is het niet mogelijk om zelf uw containers voor te melden bij één van deze terminals. U zult dit
dan moeten uitbesteden. Deze voormeldingen zijn noodzakelijk om containers te kunnen brengen
en/of halen bij de terminals op Maasvlakte 2.
Vanaf oktober 2013 heeft Portbase, in samenwerking met de twee terminals, diverse roadshows
en informatiebijeenkomsten georganiseerd om u hierover te informeren. Veel bedrijven zijn
ondertussen aangesloten door Portbase. Zij kunnen vanaf 1 oktober 2014 dus gebruikmaken van
de containerterminals op Maasvlakte 2.
Wij hebben echter geconstateerd dat ondanks de roadshows ruim 900 bedrijven zich nog niet
hebben aangesloten. Portbase en de terminals willen voorkomen dat deze bedrijven zich op het
laatste moment aansluiten. Het aansluiten van grote hoeveelheden klanten op het laatste moment
zou hoge kosten met zich meebrengen. Portbase is een organisatie zonder winstoogmerk, die
extra kosten moet doorbelasten. In onderling overleg is daarom gekozen voor de volgende
oplossing:
Het aansluiten op de services Melding Import Documentatie en Melding Export
Documentatie (specifiek voor RWG en APM Terminals MVII op Maasvlakte 2) is volledig
kosteloos vóór 1 juli 2014.
Voor het aansluiten op de services Melding Import Documentatie en Melding Export
Documentatie (specifiek voor RWG en APM Terminals MVII op Maasvlakte 2) ná 1 juli
2014 wordt 249,50 euro (exclusief btw) gerekend. Dit zijn de daadwerkelijke
administratiekosten die Portbase moet maken voor het aansluiten van een klant. Portbase
verdient hier geen geld aan.

Wij adviseren u daarom dringend om aan te sluiten vóór 1 juli 2014. Hiermee voorkomt u onnodige
kosten.
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Vanzelfsprekend is de afdeling Sales zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar voor vragen van
uw kant (sales@portbase.com of 088 – 625 25 31). Op www.maximaledoorstroming.nl vindt u ook
meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Rianne Groffen
Director Marketing & Sales
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