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HAVEN VAN GENT ..................................  TIJDSTIP 

Ligplaaats ................................................  van aankoppelen ............................  

Datum ....................................................  van ontkoppelen .............................  

Ontvangend Schip  ...................................  

Kapitein/schipper  .....................................  

Leverend schip/truck (*)  ..........................  

Schipper/Chauffeur (*) .............................  

(*) schrappen wat niet past 

Te bunkeren product  

 l/min, m³/u, ton/u  

Product  UN 

nr  

Volume bij 

laadtemperatuur  

Laad 

temperatuur  

Start 

debiet 

Maximum 

debiet  

Maximum  

leidingdruk  

           

           

           

Te laden bunkertanks  

Tank 

nr.  

Product  Volume 

van tank 

in  

____ %  

Hoeveelheid 

in tank vóór 

belading m3  

Beschikbaar 

volume m3  

Te vullen 

volume m3  

Totaal 

volume m3    
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Controles voorafgaand aan de overdracht  

n°  Bunkering  Z  B/T  Code  Opmerkinge

n  Indien niet van  

toepassing  

1a  Het binnenschip / 

vrachtwagen kreeg de 

nodige toelatingen om  

naast het ontvangend schip 

te komen  

                                   

1b  Is er toelating van de 

terminaluitbater?  

                              

2  Fenders zijn gecontroleerd, 

in orde bevonden en metaal 

tegen metaal contact is 

uitgesloten  

              R                

3  De elektrische isolatie is in 

orde  

                                   

4  Alle leidingen zijn in goede 

staat en geschikt voor 

gebruik  

                                   

 

Controles voor / tijdens het bunkeren  

 

n°  Bunkering  Z  B/T  Code  Opmerkingen  Indien niet 

van  

toepassing  

5  Het binnenschip is 

veilig gemeerd.  

De truck is op veilige 

manier geparkeerd.   

              R                

6  De toegang tussen 

zeeschip en truck is 

veilig  

              R                

7  Er is afdoende 

communicatie voorzien 

tussen de 

verantwoordelijke 

officieren of beide 

partijen  

              R  (VHF/UHF ch…)  

Primary system:  

Backup system:  

Emergency stop signal:  

       

8  Er is effectief toezicht 

op aan de truck en op 

het ontvangende schip  
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n°  Bunkering  Z  B/T  Code  Opmerkingen  Indien niet 
van  

toepassing  

9  Geschikte PBM’s, en 

indien van toepassing, 

brandbestrijdingsmidd

elen zijn beschikbaar 

en/of klaar voor 

gebruik door 

operatoren.   

                                   

10  Alle spuigaten zijn 

doeltreffend gedicht. 

Tijdelijk verwijderde 

gootdichtingen worden 

permanent 

gemonitord. Lekbakjes 

staan in positie aan 

dek en aan de wal 

rond de verbindingen 

en de bunker tank 

openingen  

              R                

11  Initiële leidingen zijn 

gecheckt en niet-

gebruikte 

bunkerverbindingen 

zijn uitgeschakeld en 

volledig geblokkeerd.  

                                   

12  De bunkerleiding is 

degelijk vastgemaakt, 

volledig vastgezet en 

beveiligd aan 

MANIFOLDS op zee- 

en binnenschip, truck.  

                                   

  

 13  Buitenboordkleppen 

die verbonden zijn 

met het cargo 

systeem, de 

machinekamer afval 

en bilges leidingen 

zijn dicht en volledig 

afgesloten  

                                   

14  
Alle cargo en tank 

deksels zijn gesloten  

                                   

  

15  De bunker tank 

inhoud wordt met 

vast interval 

gecontroleerd  

              R  Met intervals die de … 

minuten  

niet overschrijden  
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n°  Bunkering  Z  B/T  Code  Opmerkingen  
Indien niet 

van  

toepassing  

18  MSDS (material 

safety data sheets) 

voor bunkering 

worden uitgewisseld 

wanneer vereist  

              R                

19  De gevaren 

voortvloeiend uit het 

behandelen van 

giftige substanties in 

de  

tanks  werden 

geïdentificeerd en 

begrepen   

              R                

VERKLARING 

Wij hebben de items van de checklijst, waar van toepassing gezamenlijk, gecontroleerd in 

overeenstemming met de instructies en hebben ons ervan overtuigd dat de door ons 

ingevulde gegevens naar ons beste weten correct zijn.   

Wij hebben ook afspraken gemaakt voor de nodige herhalingscontroles en zijn 

overeengekomen dat de items in de checklijst met code ‘R’ opnieuw moeten worden 

gecontroleerd met tussenpozen niet langer dan ……………. minuten.   

Indien, voor zover ons bekend, de status van een item verandert, zullen wij onmiddellijk de 

andere partij hierover informeren.   

  

Voor het ontvangend schip  Voor het leverend schip / truck (*)  

Datum: dag …..….. maand ……. Jaar…………. Datum: dag ……..….. maand ………. jaar………… 

Uur: ....................................  Uur: ...........................................  

Handtekening:  Handtekening:  

Naam van de verantwoordelijke  Naam van de verantwoordelijke 

 (*) schrappen wat niet past 
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Registratie van herhalingscontroles: 

 Datum:                  

Uur:                   

Initialen voor het 

zeeschip:   
                

Initialen voor 

lichter / truck 

(*):  

                

  

(*) schrappen wat niet past 

De controlelijst wordt tot minstens 1 jaar na de bunkeroperatie voor controle ter 

beschikking gehouden van de autoriteiten. 


