
Informatie bestemd voor barge en feeder operators 

 
Onderwerp: drukte bij de ECT Euromax terminal 
 
Geachte relatie, 
 

De aanhoudende drukte op onze terminals, leidt bij de ECT Euromax terminal tot langere wachttijden 
voor barges en feeders. Op dit moment is het echter helaas niet mogelijk om extra capaciteit voor 
beide modaliteiten vrij te maken. Vanaf medio volgende week kunnen wij tussen het afhandelen van 
deepsea schepen additionele blokken voor het behandelen van barges en feeders inplannen. Op die 
manier proberen wij dan de achterstanden in te gaan lopen. Zeker tot die tijd dient u rekening te 
houden met oplopende wachttijden. 

 
Zie ook onze ECT App voor actuele informatie. 
 
Wij vragen uw begrip voor het ongemak en zullen u informeren als de omstandigheden wijzigen. 
 
ECT is niet verantwoordelijk voor de tijdige overbrenging van dit bericht.  

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Information for barge and feeder operators 
 
Subject: busyness at ECT Euromax terminal 

 
Dear relation, 
 
Due to the persistent busyness at our terminals, barge and feeder operators are faced with longer 
waiting times at the ECT Euromax terminal. Unfortunately, it is currently not possible to make 
additional capacity available for both modalities. From the middle of next week, we can schedule 

additional slots for handling barges and feeders between the handling of deepsea vessels. In this way 
we will try to make up the backlog. Until then, you should take into account increasing waiting times. 
 
See also our ECT App for current information. 
 
We apologise for the inconvenience and will inform you when the situation changes. 

 
ECT is not liable for the proper transmission of this message.  
No rights can be derived from the content of this message. 
  
 
Met vriendelijke groet / kind regards, 
 
Customer Service Desk. 
 

Hutchison Ports ECT Rotterdam 

Europaweg 875, 3199 LD Rotterdam 

E: customerservice@ect.nl | T: 31 (0)181 - 278080 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.ect.nl/
https://www.europeangatewayservices.com/
https://myterminal.ect.nl/
https://www.ect.nl/
https://www.linkedin.com/company/ect
https://www.facebook.com/pages/ECT-Europe-Container-Terminals/298498416902859
https://www.youtube.com/user/ECTRotterdam

