
Checklist Aankomst KTM

✓ 12 uur (uiterlijk) voor aankomst:
Geef uw nominatie details door via 
https://www.uab-online.eu

✓ 1 uur voor aankomst:
Geef een uur voor daadwerkelijke
aankomst uw Notice Of Readiness door via 
https://www.uab-online.eu

✓ Arriveer binnen een uur: 
Zorg dat U binnen een uur kunt afmeren in 
het geval u aan een wachtsteiger ligt en 
wordt opgeroepen voor behandeling. 

✓ Blijf (na afmeren) aan boord van uw
schip

Een Koole medewerker zal de
onderstaande documenten aan boord
op aanwezigheid en geldigheid toetsen

1. Indien ADN product: 
a) Geldig legitimatie bewijs van de 

schipper/het bemanningslid die de 
ADN en VOW documenten
ondertekend.

b) Geldig ADN certificaat van de 
schipper/het bemanningslid die de 
ADN en VOW documenten
ondertekend.

2. Origineel certificaat van goedkeuring

Lichter aankomst
proces
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Aankomst proces

Direct na het afmeren aan de ligplaats zal 
een Koole medewerker de laatste 

veiligheids- en operationele checks  

uitvoeren. (U hoeft zich niet meer in de 

controle kamer te melden.)

Indien u een ADN product komt verladen, 

dan zijn onderstaande voorschriften van 

toepassing:
De Koole medewerker zal aan boord en in 

overleg met de schipper of een ADN 

gecertificeerd bemanningslid de laatste 

afspraken over de laad/losprocedure maken.

Om naleving van de ADN wetgeving te

garanderen, dienen onderstaande

documenten te worden aangeboden voor 

verificatie door de Koole medewerker:

1. Geldig legitimatie bewijs van de 

schipper/het bemanningslid die de ADN en 

VOW documenten ondertekend.
2. Geldig ADN certificaat van de schipper/het 

bemanningslid die de ADN en VOW 

documenten ondertekend.

3. Origineel certificaat van goedkeuring

Indien U één van bovenstaande documenten 

niet kunt overleggen, zal verlading  worden 

geweigerd.

Denkt u er ook aan dat u de certificaat van 
goedkeuring upload in UAB-Online en dat deze 

actueel en geldig zijn.

Koole Tankstorage Minerals BV heeft het 
acceptatie proces voor lichters gewijzigd 
met als doel om betrouwbare en 
transparante diensten aan haar klanten 
te leveren. Om dit doel te bereiken is het 
belangrijk dat U, als Schipper, over de 
nieuwe werkwijze bent geïnformeerd. 

Koole Tankstorage Minerals BV past de 
onderstaande werkwijze toe op alle 
klanten en logistieke partners. Alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden en bij een 
verwachte negatieve invloed op een 
efficiënte bedrijfsvoering zal Koole 
Tankstorage Minerals BV van deze 
werkwijze afwijken.

Tanklichters die genomineerd zijn om te laden of 
lossen aan onze installatie zijn verplicht om zich 

uiterlijk 12 uur vóór aankomst te registreren en 
aankomst-, laad en/of losgegevens aan te leveren 

via het UAB-Online. 
(Eerdere registratie wordt op prijs gesteld.)

Let op: wanneer u meerdere ladingen vervoert 

voor het lossen / laden aan onze installatie, is 
registratie per lading verplicht!

De voormelding bepaalt niet automatisch uw 

positie in de wachtrij, deze wordt bepaald door de 
aanmeld tijd.

Het voormeld/registratie proces stelt Koole 

medewerkers in staat om uw aankomst aan onze 
installatie proactief voor te bereiden en te 

communiceren met belanghebbenden.

Voormelden https://www.uab-online.eu

Alle lichters, genomineerd om aan onze 

installatie te laden of lossen, moeten 1 uur vóór 

aankomst hun NOR afgeven via  

https://www.uab-online.eu.

Een Koole mederwerker zal, afhankelijk van 

steiger bezetting  en interne efficiëntie:

i. Een steiger toewijzen om direct af te meren,

ii. Of een wachtsteiger overeenkomen

Lichters worden behandeld op basis van het 

first-come-first-serve principe.

De aanmeld tijd bepaalt de positie in de 

wachtrij.

Indien niet binnen een uur afgemeerd wordt;

i. na afgeven van de aanmeld tijd,

ii. of nadat de lichter is afgeroepen op het 

wachtsteiger

verliest de lichter zijn positie in de wachtrij en

dient u zich opnieuw aan te melden.

Notice Of Readiness (NOR)


