DIT DOCUMENT DIENT STEEDS IN HET BEZIT TE ZIJN VAN DE UITVOERDER

Aanvraag tot passage bruggen/doorsteek
met doorvaartbeperking

HKD 19
05/2022

Wie vult dit formulier in?
De firma die toelating vraagt tot passage van bruggen/doorsteek met doorvaartbeperkingen
Aan wie bezorgt u dit formulier?
De schriftelijke aanvraag dient zo vroeg mogelijk, en uiterlijk 16u (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet
meegerekend) voor de verwachte datum en tijd van passage te worden ingediend via
loket Toelatingen: toelatingen.HKD@portofantwerpbruges.com
Tijdens werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 16:00 - Tel. +32 3 229 68 00
Na kantooruren, tijdens feestdagen en weekends: Port Authority Supervisor (PAS) – tel. +32 3 229 67 33 – enkel voor
dringende en onvoorziene omstandigheden
Indien, omwille van onvoorziene omstandigheden, de voorgeschreven aanvraagtermijn niet nageleefd kan worden moet de
aanvraag telefonisch gebeuren. De aanvrager dient onmiddellijk de telefonische aanvraag schriftelijk te bevestigen met
vermelding van de naam van de telefonische correspondent en het tijdstip van de telefonische aanvraag alsook de motivatie
van de onvoorzien omstandigheden.
Indien toelating gegeven werd om de werken uit te voeren zoals hier gevraagd, dan is deze vergunning gebaseerd op de
gegevens die u aan de Havenkapiteinsdienst hebt overgemaakt in de aanvraag. Als er wijzigingen optreden in deze gegevens,
vervalt deze vergunning automatisch en zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.
GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1

Vul hieronder de gegevens van de opdrachtgever in.
Firmanaam
Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

AANGIFTE PASSAGE BRUGGEN/DOORSTEEK 5e havendok
2 Vul hieronder de gegevens met betrekking tot passage van de brug of doorsteek 5e havendok
Naam van het vaartuig
Afmetingen (L x B x D) van het
vaartuig
Naar kaai/sluis
(bestemming)

Van kaai/sluis (herkomst)
Brug / doorsteek 5e havendok
Verwachte datum passage
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Dood schip

ja
nee

FINAAL ADVIES OP/NO / TM
3 Advies

Toegestaan

Extra Voorwaarden Cfr. Havenonderrichting 8.3.5..:
2 loodsen aan boord
Min. 2 sterke sleepboten (op loodsadvies)
Windkracht maximum 5 Beaufort (in functie van windkracht/windrichting kan
OP/TM/ACC afwijken van deze beperking)

Niet toegestaan

Naam + handtekening
Verantwoordelijke OP/HSS

Indien wij u hierbij de toestemming geven om de werken uit te voeren zoals hierboven gevraagd, dan is deze
vergunning gebaseerd op de gegevens die u aan de Havenkapiteinsdienst hebt overgemaakt in de bovenstaande
aanvraag. Als er wijzigingen optreden in deze gegevens, vervalt deze vergunning automatisch en zal een nieuwe
aanvraag moeten worden ingediend.
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