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2019 ProMedia Group Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,   
 opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand,   
 of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, op-
namen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

DRUK

Maritieme sector klaar 
voor Europort 2019
Beurs richt zich op nieuwste technologische snufjes voor speciale schepen

De maritieme industrie maakt 
zich op voor een nieuwe editie 
van Europort. Van 5 tot en met 
8 november ontmoeten zo’n 
27.000 internationale bezoekers 
uit de sector elkaar in Ahoy, 
Rotterdam. 

‘We hebben een drukke week 
voor de boeg met heel veel ac-
tiviteiten, zoals congressen, 
bijeenkomsten, masterclas-

ses en awards die uitgereikt worden. Alles staat 
in het teken van speciale schepen en slimme op-
lossingen; datgene waar we in Nederland goed 
in zijn’, vertelt Europort-beursmanager Ray-
mond Siliakus van Ahoy. 

‘Er staan duizend bedrijven uit de hele wereld 
op de beurs. Ze laten van alles zien op het gebied 
van communicatie, navigatie, aandrijvingen en 
alles wat je aan boord van schepen nodig hebt. 
Belangrijke actuele thema’s zijn digitalisering - 
het slimmer maken van schepen met allerlei ge-
avanceerde techniek - en duurzaamheid - zoals 
uitstootvermindering en brandstofbesparing. Je 
ziet talloze oplossingen die op deze onderwer-
pen van toepassing zijn.’

Marine Industry 4.0
Iedere dag van de beurs heeft een eigen congres-
programma. Zo wordt onder meer ingegaan op 
scheepsfinancieringen, sleepboten, baggeren en 
‘Marine Industry 4.0’. Laatstgenoemde gaat 
over nieuwe technieken die toegepast worden 
in de maritieme sectoren, zoals kunstmatige in-
telligentie, 3D printing en robotisering. 
Hoewel er bedrijven uit allerlei landen op de 
beurs staan, is de Nederlandse maritieme sector 
een paradepaardje. ‘Nederland werkt als keten 
goed samen en daardoor zie je dat er totaalop-
lossingen ontstaan. Je bent allemaal een schakel 
in het geheel, maar innovaties komen vaak tot 
stand door bepaalde producten te combineren 
en daar een nieuwe dynamiek aan te geven. Ver-
der hebben veel innovaties betrekking op digi-
talisering en vergroening van de sector. Zo zijn 
er nieuwe type brandstoffen en hybride aandrij-
vingen terug te zien op Europort’, kondigt de 
beursmanager aan.

Speeddaten
Ook de netwerkbijeenkomsten zijn een belang-
rijk onderdeel van het evenement. Siliakus: ’Op 
woensdagavond hebben we bijvoorbeeld de 
Cruise Party op de SS Rotterdam. We willen het 
ook voor onze buitenlandse gasten leuk maken 
om deze kant op te komen. Zo’n historisch schip 
is toch een bijzondere setting. Bij de Masterclas-
ses zoomen we in op een specifieke sector, zoals 

shortsea en offshore. Ook hebben we veel acti-
viteiten gericht op jongeren om hen alvast te 
binden aan de branche. Zo hebben we een ca-
reerlab op de beurs, een studentenprogramma 
en een job route. Er zijn pitches en seminars 
speciaal gericht op jongeren. We hebben een 
matchmaking zodat je uit de 27.000 bezoekers 
de juiste personen kunt ontmoeten. Dat is een 
soort speed dating-programma waarbij je één-
op-één gesprekken van twintig minuten kunt 
inplannen. Dat is kosteloos voor alle bezoekers 
en bedrijven en met name bedoeld om techno-
logische samenwerkingen te stimuleren en dus 
heel handig voor bedrijven en organisaties die 

op zoek zijn naar partners.’
Europort behoort tot ‘s werelds belangrijkste 
maritieme beurzen. Het tweejaarlijkse evene-
ment heeft een sterke focus op innovatieve 
technologie en complexe scheepsbouw, inclu-
sief offshore-,  bagger-, constructie-, marine-, 
binnenvaart-, en visserijschepen, workboats en 
megajachten. Europort wordt met name be-
zocht door scheepseigenaren, reders, werven, 
super intendents, fleet managers, scheepsmake-
laars, technische ingenieurs, projectmanagers, 
naval architects, havendiensten uit binnen- en 
buitenland, ontwerpbureau’s; kortom iedereen 
die met scheepsbouw te maken heeft. 

Siliakus: ‘Ook de binnenvaart is traditioneel een 
belangrijke groep voor ons, omdat het evene-
ment daar ooit mee is begonnen in Ahoy. Zo or-
ganiseert BLN-Schuttevaer opnieuw haar jaar-
lijkse bijeenkomst tijdens de beurs. Dat wordt 
een dynamische bijeenkomst, onder meer met 
een sessie van radio-DJ’s Coen en Sander.’

Europort 2019 vindt plaats in Ahoy, 
Rotterdam en is gratis te bezoeken. ‘Al 
adviseer ik iedereen om zich wel even via de 
website www.europort.nl aan te melden. 
Dan zorgen wij dat er een badge klaar ligt 
voor iedereen’, aldus Siliakus.

Europort beursmanager Raymond Siliakus: ‘Nederland werkt als keten goed samen en daardoor zie je dat er totaaloplossingen ontstaan.’ 
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UW SECTOR 
IS ONS 
VERTREKPUNT
Als ondernemer wilt u graag een bank die aandacht heeft 

voor uw sector. Onze sectorspecialisten denken graag 

met u mee. Zij zijn op de hoogte van de actuele 

ontwikkelingen binnen de sector transport en logistiek. 

En weten wat nu nodig is om uw plannen op korte en 

lange termijn te realiseren. Voor meer informatie: 

abnamro.nl/transport

HELPING YOU THRIVE
IN A CHANGING WORLD
Audit & Assurance
Corporate Finance
Corporate Tax

Domiciliation
Global Mobility
Payroll

Transfer pricing
IT Consultancy
VAT

www.moore-drv.nl

Get in touch today

Hoofdweg 52 
3067 GH Rotterdam 

The Netherlands

T +31 10 421 1589 
E info@moore-drv.nl

DRV19205-advertentie Europoort-d1.indd   1 15-10-19   10:16

• CTC bv 
• Zwarte Zee 16 • 3144DE Maassluis 
• Netherlands 
• +31 10 5990979 
• www.ctcnl.com • info@ctcnl.com

STAND 5302                                                                      
CTC bv, your oceanwide supplier, can be contacted for technical ship supplies 
(engine, deck, galley and cabin stores except food/bonded stores)

Further CTC bv represents the following manufacturers in the Benelux, Germany, 
France and Spain 

Victor Marine PSM Instrumentati on
• tankcleaning- and gasfreeing equipment • tankmeasurement
• bilgewater separators • bulksafe water ingress system
• sewage treatment systems • bilge/tank sensors and tankradars
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Havengebied in goede handen 
GMB Haven & industrie is gespecialiseerd in 
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden 
van zwaarbelaste terreinen in havens en in-
dustriegebieden. Daarnaast ontwerpt en 
bouwt het bedrijf (grootschalige) loodsen, 
funderingen en betonconstructies voor in-
dustriële installaties en kraanbanen. Als spe-
cialist op het gebied van beton en infra, ver-
zorgt GMB voor onshore windmolenparken 
de betonfundaties, kraanopstelplaatsen, in-
frastructuur en parkbekabeling.
 

Een familiebedrijf dat zich al een halve eeuw in-
zet voor meer veiligheid, een schonere wereld 
en een doelmatige omgang met grondstoff en en 
energie. Tot de opdrachtgevers behoren onder 
meer Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschap-
pen, drinkwaterbedrijven en industriële onder-
nemingen. We realiseren en renoveren onder 
meer dijken, haventerreinen, rioleringen, water-
zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstal-
laties. Daarnaast verwerkt GMB het slib van ri-
oolwaterzuiveringsinstallaties in eigen 
fabrieken. 

Onze kracht ligt in geïntegreerde pro-
jecten waar veel bij komt kijken, 
zegt het bedrijf. GMB Haven & In-
dustrie houdt wel van een uitdaging 

en heeft door de jaren heen een schat aan kennis 
en ervaring opgebouwd. Opdrachtgevers ken-
nen ons als creatieve denkers en doeners met 
een fl inke dosis innovatiedrift. Samen het werk 
maken, daar gaat het om. Kwaliteit en veiligheid 
staan voorop bij alles wat we doen, maar we zet-
ten ook in op duurzaamheid. Door steeds de 
duurzame doelstellingen van opdrachtgevers 
voor ogen te houden, dragen we bij aan de ener-
gietransitie, de circulaire economie en aan een 
klimaatbestendige toekomst. Onze eigen ambi-
tie is om in 2030 volledig circulair te werken.
GMB Haven & industrie is onderdeel van GMB. 

Het bedrijf biedt zowel gestandaardi-
seerde als op maat gemaakte rivier-
cruiseschepen. Eerder dit jaar teken-
de Concordia Damen een contract 

met A-ROSA voor het ontwikkelen van een ri-
viercruiseschip. Het 135.3  bij 17,7 meter grote 
schip zal dienst doen als riviercruiseschip in het 
noorden van de Rijnregio en zal daarnaast ook 
tochten aanbieden tussen Keulen en Amster-
dam, Rotterdam, Antwerpen en Brugge. Het 
schip focust op zowel comfort als duurzaam-
heid. Concordia Damen kreeg de opdracht om 
een schip te ontwerpen dat geschikt is voor de 
hele familie. Dat betekent dat op het schip naast 
een groot zwembad ook een kinderbad gemaakt 
wordt en er komt een restaurant dat speciaal 

voor kinderen is ingericht. Terwijl volwassenen 
de mogelijkheid moeten hebben om ‘s avonds in 
een kwalitatief hoogwaardig restaurant te dine-
ren en te kunnen ontspannen in de spa.
In zijn ontwerp voor het schip heeft Concordia 
Damen de resultaten toegepast van zijn diep-
gaand onderzoek naar emissieloos varen door 
middel van batterij-aandrijving. Daarnaast zorgt 
een optimaal rompdesign voor een nog lager 
energieverbruik. 

Het riviercruiseschip zal 140 slaapcabines heb-
ben en de levering staat gepland voor het voor-
jaar van 2021. 

Concordia Damen bouwt 
innovatief riviercruiseschip 

Concordia Damen presenteert 
zich dit jaar uitgebreid tijdens 
Europort 2019. Het bedrijf 
toont tijdens de beurs al z’n 
diensten zoals scheepsbouw, 
scheepsmakelaardij en het aan-
bod aan binnenvaartschepen. 
Onderdeel hiervan zijn de op-
lossingen die Concordia Damen 
biedt voor de riviercruise-sec-
tor. 
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ON THE IJSSELMEER
MARITIME EXPERTS‘ ’

WORK MARITIME. THINK URK.                                                           Ahoy/Rotterdam, 5-8 november 2019                                                                                                          

Come and visit these companies on our 
stand 2406 at Europort 2019

www.urkmaritime.nl

Scheepsbetimmering & Bouwbedrijf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••

De Boer Marine
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From December 31, 2020, it will be mandatory to carry an IHM report on 
board. Be compliant and stay compliant with the SGS IHM maintenance 
service.

 
CONTACT WOUTER HAGENS
FOR MORE INFORMATION
t +31 (0)88 - 214 66 00
e wouter.hagens@sgs.com
www.sgssearch.com/ihm

ARE YOUR VESSELS
IHM COMPLIANT?
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26    CONFERENCE PROGRAMME CONFERENCE PROGRAMME    27 

Monday 4 November
Location Time Organizer Topic Registration
Awards

Rijswijk 16:00 - 23:00 Stichting Maritieme Prijzen Maritime Awards Gala Registration required

Tuesday 5 November
Location Time Organizer Topic Registration
Opening
Conference Room 10:00 - 12:00 Ahoy Europort Opening Summit Registration required 
Conferences
Dock 3 09:00 - 15:30 RINA Marine Industry 4.0 Registration required 
Masterclasses
Theatre Hall 6 14:00 - 18:00 Ahoy/NMT Naval innovations as source 

of inspiration
Registration required 

Awards
Theatre Hall 6 12:00 - 13:00  SAFETY4SEA Smart4Sea Europort Awards Registration not required 
Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
#YoungEuroport
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab 

Wednesday 6 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Mainport Hotel 09:00 - 17:30 Mare Forum Mare Forum Ship Finance Registration required 
Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Maritime solutions for 

offshore renewable energy
Registration required 

Awards
Theatre Hall 6 14:30 - 16:00 SAFETY4SEA Green4Sea Europort Awards Registration not required
Matchmaking
Port 2 10:30 - 17:30 Entreprise Europe Network MariMatch Europort Registration required 
Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations Registration not required
SS Rotterdam 18:00 - 23:00 SS Rotterdam Europort Cruise Party Registration required 
#YoungEuroport
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab 

* Subject to amendments. For an up to date programme, see daily programme on Europort website.

DAILY PROGRAMME*

Thursday 7 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Conference Room 09:30 - 17:30 CEDA CEDA Dredging Days 2019 Registration required
Dock 4 09:00 - 13:00 European Tug Owners 

Association   
Business models for the 
future

Registration required

Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Optimizing efficiency of short 

sea operations
Registration required

Awards
Theatre Hall 6 14:30 - 16:00 SAFETY4SEA Safety4Sea Europort Awards Registration not required 
Matchmaking
Port 2 10:00 - 17:30 Entreprise Europe Network MariMatch Europort Registration required
Port 2 15:00 - 17:00 KVK KVK Business Challenge 

Europort
Registration required

Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
Industry meetings
Dock 3 09:30 - 13:30 SEA Europe SEA Europe Board Meeting Members only
Port 1 12:00 - 14:00 WISTA WISTA lunch Members only
Conference Room 18:00 - 20:00 CEDA CEDA Netherlands Reception Registration required
Dock 5/Dock 6 14:00 - 17:00 SWOD Symposium Dutch diving 

sector
Registration required

#YoungEuroport
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route

Friday 8 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Conference Room 09:00 - 16:45 CEDA CEDA Dredging Days Registration required
Floyd / Port 1 08:30 - 09:20 BLN-Schuttevaer Kanaal 320; radio show Royal 

BLN-Schuttevaer
Registration required

Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Reducing the carbon footprint 

of ferries and cruise ships
Registration required

Awards
ON STAGE (Plaza) 10:30 - 12:00 SAFETY4SEA Career4Sea Europort Awards Registration not required
Networking

Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
#YoungEuroport
Hall 6 10:00 - 16:00 Talentium Careerlab
ON STAGE (Plaza) 13:00 - 14:00 NMT Launch of Shipathon 2020
CareerLab (Hall 6) 14:00 - 15:00 NMT NISS writing contest Registration required
Port 2 14:00 - 16:00 Youngship Youngship seminar Registration required
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route 

Programma Europort 2019
Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 november
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Shipping & Forwarding bv

Shipping & Forwarding bv
JAREX

WORLDWIDE STRONG IN LOGISTICS

Griendweg 7, NL-3295 KV  ‘s-Gravendeel 
T +31(0)78 632 07 30, info@jarex.nl www.jarex.nlQUA-VAC IS YOUR TURNKEY
SOLUTIONS SUPPLIER FOR:

- Designed for demanding Marine, Yacht and Offshore conditions
- Highly efficient, clean and silent equipment
- No hydraulics or pneumatics needed
- No deteration, long lifetime and low maintenance cost
- Easy to install, user-friendly and safe to use for crew
- DNV-GL Maritime Assessment / Verification Report
- Electrical systems complient with IEC 60092 standard

Collection 

Shredding 

Crushing 

Storage 

Compaction 

EVAC DRY AND WET WASTE COMPACTING
SYSTEMS, FOR EACH TYPE OF VESSEL. 
EVAC MARINE COMPACTORS, BALING 
PRESSES, COOLED STORAGE UNITS, 
SHREDDERS AND CRUSHERS.

Cleantech Solutions.
Anywhere.
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Deze twee vernieuwingen zijn een mooi voorbeeld 
waarbij het trotse team van Unibarge snel inspeelt 
op veranderende marktomstandigheden. Diverse 
klanten gaven aan behoefte te hebben aan een lo-

gistiek partner die het gehele transport-proces van gassen 
vlekkeloos en veilig voor haar rekening neemt. Dat was het 
moment voor Unibarge om voor hen aan deze vraag te vol-
doen.

De nieuwe binnenvaartschepen, Unibarge is nauw betrokken 
bij het ontwerp ervan, worden vanaf komend voorjaar in de 
vaart genomen. De schepen wijken qua breedte en lengte niet 
af van bestaande binnenvaartschepen, maar hebben wel een 
aanzienlijk groter draagvermogen. Ze kunnen ook bij laag wa-
ter veel tonnage blijven vervoeren. Zo kan Unibarge verla-
ders blijven bedienen, zelfs bij een zeer lage waterstand en 
speelt het dynamische team direct in op klimaatveranderin-
gen door ook in droge zomers veel langer vervoerszekerheid 
te blijven bieden.
De schepen worden multifunctioneel: ze kunnen zowel mi-
nerale olieproducten als lichte chemieproducten vervoeren 
en zijn bovendien in staat om producten te verwarmen. Ook 
het nieuwe type gasschip is innovatief en zeer goed opgewas-
sen tegen laagwater situaties. Het schip heeft verder een gro-
ter volume dan gebruikelijk in de gasmarkt en beschikt over 
een beter draagvermogen. 

Volop groei
Unibarge, actief voor de oil majors, independents en onder-
nemers in de tankvaart, begon dertien jaar geleden als stook-
olievervoerder in de ARA-regio, betrad daar vervolgens ook 

de minerale markt. Zo’n vijf jaar geleden zette Unibarge de 
stap naar de Rijn. De rederij is nog altijd volop aan het groei-
en, met name op de Rijn. Scheepseigenaren varen graag voor 
Unibarge vanwege de combinatie van spot- en contractwerk, 
Rijn, ARA en het brede aanbod qua lading. Schepen worden 
ingedeeld vanaf 1.000 tot 9.000 ton.
Ondanks de krappe arbeidsmarkt in het algemeen, blijft de 
tankerrederij trots op haar team mensen waarbij onderne-
merschap in het bloed zit en dat bovendien weinig verloop 
kent. Want personeel is het hart van de winkel, zo is de visie. 
Daarom zorgt het bedrijf goed voor zijn mensen en kennen 
de medewerkers veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Het team van Unibarge aan de wal zorgt samen met het vloot-
personeel voor een transportproces dat soepel en efficiënt 
verloopt door extra waarde toe te voegen. Logistieke vraag-
stukken worden op inventieve en unieke wijze opgelost. Het 
team investeert voortdurend in het verkleinen van de afstand 
tussen de water- en landzijde. Dit resulteert in betrokken 
partners die weten wat er leeft en speelt bij alle partijen.
Alle Unibarge-schepen voldoen aan de strenge QHSSE-eisen 
waarmee de rederij bijdraagt aan een gezonde leefomgeving 
en de Europese klimaatdoelstellingen. Unibarge is bij het 
vervoeren en bunkeren van minerale olie- en chemieproduc-
ten dé schakel tussen haar partners en laat daardoor de sa-
menwerking in de ketens steeds optimaal verlopen. 
Door voorop te blijven lopen op het gebied van logistieke 
oplossingen, kwaliteit en veiligheid levert Unibarge een be-
langrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen 
van haar partners en speelt daarmee een leidende rol in ver-
betering van de positie en het duurzaamheidsimago van de 
tankvaart.

Innovatief Unibarge breidt 
vloot uit met gastankers en 
schepen voor laagwater

Unibarge is volop bezig met nieuwe 
markten aan te boren en de dienstver-
lening van bestaande markten nog 
verder te verbeteren. Zo betreedt 
tankerrederij Unibarge voor het eerst de 
gasmarkt en laat het op dit moment in-
novatieve binnenvaartschepen bouwen 
die in staat zijn om zelfs bij extreem 
laagwater transport voor haar klanten te 
kunnen blijven verzorgen.
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In de commerciële scheepvaart worden sche-
pen gebruikt als werkplaats en is absolute be-
trouwbaarheid noodzakelijk. Mastervolt 
heeft voor deze markt specifi eke producten 

ontwikkeld waarbij geen enkele concessie wordt 
gedaan; de Mass producten. Deze producten 
gaan een stap verder als het gaat om functiona-
liteit bij hoge temperaturen, in een vervuilde 
omgeving, bij 24/7 operatie en bij het omgaan 
met schokken en trillingen. De producten vol-
doen aan de zwaarste keurmerken in de indus-
trie.
De markt verlangt dat producten gecertifi ceerd 

zijn en een lange levensduur hebben. Ook snelle 
service moet vanzelfsprekend zijn. Service die 
uiteraard overal geleverd kan worden. Dit zijn 
allemaal aspecten waar Mastervolt zich al meer 
dan 25 jaar in specialiseert en waardoor veel pro-
fessionele scheepsbouwers een sterke relatie 
met ons hebben.
In deze markt moet snelle service vanzelfspre-
kend zijn. Service die uiteraard overal geleverd 
kan worden. Dit zijn allemaal aspecten waar 
Mastervolt zich al meer dan 25 jaar in speciali-
seert en waardoor veel professionele scheeps-
bouwers een sterke relatie met ons hebben. 

Mastervolt koppelt baanbrekende technologie 
aan optimale prestaties 
Sinds de oprichting in 1991 is Mastervolt 
een sterke innovatie-gedreven onderne-
ming. De productontwikkeling vindt plaats 
in drie zeer geavanceerde R&D centra in 
Amsterdam (NL), Auckland (NZ) en Wis-
consin (VS), waar engineers continue 
nieuwe wegen zoeken om baanbrekende 
technologie te koppelen aan optimale 
prestaties.

De Kooiman Marine Group is een onafhankelijke groep 
multidisciplinaire scheepsbouwers met een groot oplos-
send vermogen. Vakmanschap en oog voor kwaliteit zijn 
de basis voor zorgvuldig op maat gemaakte schepen.

Op effi  ciënte wijze bieden de scheepsbouwers een 
complete dienstverlening op maritiem gebied. 
Kooiman Marine Group is onafhankelijk en vaart 
een eigen koers. We luisteren en denken met u mee 

en staan in voor een sterke klantrelatie. Samen komen we tot 
doordachte maatwerkoplossingen die zich onderscheiden in 
functionaliteit en innovativiteit. Hiervoor navigeren we buiten 
de gangbare kaders voor specifi eke klanten en situaties. Met 
ondernemingsgeest speelt Kooiman Marine Group in op nieu-
we technieken en ontwikkelingen.
Kooiman Marine Group investeert continu in productinnovatie 
en engineering. We streven naar resultaat, tevreden terugke-
rende klanten en het leveren van vooruitstrevende en onder-
scheidende waarde aan de maritieme sector.

Europort
Kooiman Marine Group is aanwezig op de Europort 2019 beurs 
van 5 t/m 8 november in de Ahoy te Rotterdam. U bent van har-
te uitgenodigd op stand 5202 waar wij u graag nader informeren 
over onze mogelijkheden en bijpraten over de laatste ontwikke-
lingen op het gebied scheepsnieuwbouw en innovaties binnen 
de Kooiman Marine Group.

Kooiman Marine Group - het resultaat van samenwerking

Het Zeekadetkorps is de basis voor de 
oplossing van dit probleem. Kinde-
ren worden hier vanaf groep 6 op een 
speelse en ongedwongen manier ver-

trouwd gemaakt  met het maritieme beroep en 
het leven aan boord van een schip. Met vijf 
dienstvakken, te weten algemene, nautische, 
technische, logistieke  en verbindingsdienst, 
kan de zeekadet kiezen en zelfstandig leren wer-
ken, zodat de zeekadet  later ook zelf een schip 
kan varen. Met twintig korpsen in heel Neder-

land legt het zeekadetkorps de focus op het ma-
ritiem beroep.

Om Nederland als maritieme natie op de kaart 
te houden is het van belang de jeugd zo jong mo-
gelijk vertrouwd te maken met het maritieme 
beroep. Door een synergie met de maritieme 
sector; sponsoren en partners, geeft het zeeka-
detkorps een oplossing voor het tekort aan per-
soneel. Kijk voor meer informatie of een korps 
in de buurt op zeekadetkorps-nederland.nl.

Het Zeekadetkorps: 
de bakermat voor het Maritiem 
Talent van Nederland
Al sinds de oprichting in 1949 heeft het Zeekadetkorps Nederland 
de doelstelling jongeren de weg naar zee te wijzen, doordat er 
toen een tekort aan maritiem personeel was. Dit herhaalt zich nu 
weer, door een tekort bij de koopvaardij, marine, binnenvaart en 
andere maritieme beroepen als gevolg van vergrijzing, onbekend-
heid en behoefte aan personeel.
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Concordia Damen heeft een eigentijdse kijk op scheepsbouw. Door zowel innovatieve 
als bewezen technieken in te zetten, creëren wij geëvolueerde oplossingen.

Oplossingen die hoge prestaties combineren met een efficiency die gelijktijdig de 
operationele kosten verlaagt en de duurzaamheid vergroot. Wij bouwen voor de toekomst.

CONCORDIADAMEN.COM

Relax. It’s easy on a vessel like this.

MEET CONCORDIA DAMEN @ 

EUROPORT 2019
5-8 NOVEMBER, 2019 | ROTTERDAM, THE NETHERLANDS | BOOTH #1420

ADV-5-004-1910 Concordia 266 x 382.indd   1 16.10.2019   10:46:05
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26    CONFERENCE PROGRAMME CONFERENCE PROGRAMME    27 

Monday 4 November
Location Time Organizer Topic Registration
Awards

Rijswijk 16:00 - 23:00 Stichting Maritieme Prijzen Maritime Awards Gala Registration required

Tuesday 5 November
Location Time Organizer Topic Registration
Opening
Conference Room 10:00 - 12:00 Ahoy Europort Opening Summit Registration required 
Conferences
Dock 3 09:00 - 15:30 RINA Marine Industry 4.0 Registration required 
Masterclasses
Theatre Hall 6 14:00 - 18:00 Ahoy/NMT Naval innovations as source 

of inspiration
Registration required 

Awards
Theatre Hall 6 12:00 - 13:00  SAFETY4SEA Smart4Sea Europort Awards Registration not required 
Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
#YoungEuroport
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab 

Wednesday 6 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Mainport Hotel 09:00 - 17:30 Mare Forum Mare Forum Ship Finance Registration required 
Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Maritime solutions for 

offshore renewable energy
Registration required 

Awards
Theatre Hall 6 14:30 - 16:00 SAFETY4SEA Green4Sea Europort Awards Registration not required
Matchmaking
Port 2 10:30 - 17:30 Entreprise Europe Network MariMatch Europort Registration required 
Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations Registration not required
SS Rotterdam 18:00 - 23:00 SS Rotterdam Europort Cruise Party Registration required 
#YoungEuroport
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab 

* Subject to amendments. For an up to date programme, see daily programme on Europort website.

DAILY PROGRAMME*

Thursday 7 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Conference Room 09:30 - 17:30 CEDA CEDA Dredging Days 2019 Registration required
Dock 4 09:00 - 13:00 European Tug Owners 

Association   
Business models for the 
future

Registration required

Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Optimizing efficiency of short 

sea operations
Registration required

Awards
Theatre Hall 6 14:30 - 16:00 SAFETY4SEA Safety4Sea Europort Awards Registration not required 
Matchmaking
Port 2 10:00 - 17:30 Entreprise Europe Network MariMatch Europort Registration required
Port 2 15:00 - 17:00 KVK KVK Business Challenge 

Europort
Registration required

Networking
Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
Industry meetings
Dock 3 09:30 - 13:30 SEA Europe SEA Europe Board Meeting Members only
Port 1 12:00 - 14:00 WISTA WISTA lunch Members only
Conference Room 18:00 - 20:00 CEDA CEDA Netherlands Reception Registration required
Dock 5/Dock 6 14:00 - 17:00 SWOD Symposium Dutch diving 

sector
Registration required

#YoungEuroport
Hall 6 10:00 - 18:00 Talentium CareerLab
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route

Friday 8 November
Location Time Organizer Topic Registration
Conferences
Conference Room 09:00 - 16:45 CEDA CEDA Dredging Days Registration required
Floyd / Port 1 08:30 - 09:20 BLN-Schuttevaer Kanaal 320; radio show Royal 

BLN-Schuttevaer
Registration required

Masterclasses
Theatre Hall 6 10:00 - 13:30 Ahoy/NMT Reducing the carbon footprint 

of ferries and cruise ships
Registration required

Awards
ON STAGE (Plaza) 10:30 - 12:00 SAFETY4SEA Career4Sea Europort Awards Registration not required
Networking

Hall 6 10:00 - 18:00 Ahoy Start-up Plaza
ON STAGE (Plaza) 10:00 - 18:00 Ahoy Exhibitor presentations
#YoungEuroport
Hall 6 10:00 - 16:00 Talentium Careerlab
ON STAGE (Plaza) 13:00 - 14:00 NMT Launch of Shipathon 2020
CareerLab (Hall 6) 14:00 - 15:00 NMT NISS writing contest Registration required
Port 2 14:00 - 16:00 Youngship Youngship seminar Registration required
Exhibition floor 10:00 - 18:00 Navingo Job Route 

Programma Europort 2019
Donderdag 7 en vrijdag 8 november
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WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL
KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | (T) +31 (0)78 61 00 477

DUURZAME INNOVATIES
KLANTSPECIFIEK ONTWERPEN, ENGINEEREN EN BOUWEN

BEZOEK ONZE STAND 5202

Straathof
ontrols 

Wij staan op 
standnummer

1816

De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van 
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!

Joystick control 
voor sleep- 

en werkboten

Een unieke bediening 
waarbij altijd één hand vrij is!

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

0321 382315  • Dronten, Flevoland  • info@straathofcontrols.nl
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Batterĳen niet 
inbegrepen
EEN VOLLEDIG ELEKTRISCH SUPERJACHT, utopie of niet?

Superjachten kampen met een imagoprobleem. Klanten wil-
len niet geassocieerd worden met een vervuilend jacht. Om 
de jachtbouw relevant te houden, zullen jachten duurzamer 
moeten worden. 

Feadship wil hierin vooroplopen, onder 
andere met een initiatief voor een ener-
gie-index voor jachten, het toepassen 
van energiebesparende maatregelen en 

onderzoek naar alternatieve voortstuwingsop-
ties en energiedragers. Om de totale milieube-
lasting van een jacht van bouw tot recycling te 
bekijken, hebben TNO, MTU, Voith, Imtech 
(RH Marine) en Feadship in 2009 een uitge-
breid onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn alle 
componenten uitgedrukt in eco-punten waar-
mee milieubelasting vergeleken kan worden. 
Hieruit bleek al snel dat de milieubelasting van 
een jacht voornamelijk wordt bepaald door het 
brandstofverbruik. Eén à twee jaar varen geeft 
een milieubelasting die gelijk is aan die van de 
totale bouw. Gemiddeld is ongeveer dertig pro-
cent nodig voor voortstuwing en zeventig pro-
cent voor het hotelverbruik aan boord waarvan 
veertig procent in de haven en dertig procent 
varend. Met het verbeteren van de mogelijkhe-
den voor walstroom kan dus al een grote stap 
worden gemaakt, want in veel havens is deze nu 
ontoereikend. Volgende stappen zijn het ver-
minderen van het energieverbruik aan boord en 
het overschakelen op duurzamere bronnen.

De weg naar Rome
Er zijn vele wegen mogelijk tussen energiebron 
en energie die aan de verbruiker wordt geleverd. 
Binnen Feadship zijn al deze mogelijkheden in 
2018 in kaart gebracht. Daarbij is als eerste ge-
keken naar hoe de energie van de zon kan wor-
den omgezet en vervolgens kan worden opgesla-
gen in de vorm van dieselolie, biobrandstof, 

ethanol, waterstof en batterijen om ten slotte 
aan boord te worden gebruikt voor voortstu-
wing en hotelbedrijf. Hieruit bleek dat op korte 
termijn batterijen in combinatie met een be-
perkte range en op lange termijn waterstof de 
meeste mogelijkheden bieden.
Batterijen worden de laatste jaren al regelmatig 
toegepast aan boord. Wat betekent het als een 
jacht volledig op batterijen moet kunnen varen? 
Een vijftig-meter-jacht heeft gemiddeld 80 m3 
brandstof aan boord wat gelijk staat aan 850 me-
gawattuur (MWh) energie waarvan ongeveer 
300 MWh bruikbare energie. De grootste ener-
gie- opslag met batterijen staat op dit moment 
in Hornsdale, Australië, met een capaciteit van 
130 MWh op een veld van honderd bij honderd 
meter. Dit twee keer aan boord plaatsen van een 
jacht van vijftig meter lijkt niet erg realistisch, 
zeker als de kosten met de huidige techniek op 
150 miljoen euro uit zouden komen. Is een vol-
ledig elektrisch jacht daarmee een utopie? Er 
zijn wel degelijk mogelijkheden. 
In 2017 is bij Feadship onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden voor een volledig elektrisch 
jacht van vijftig meter. Hierbij is uitgegaan van 
een cruise van drie dagen met twee dagen 150 
nm varen op tien knopen en één dag voor anker. 
Hierbij is de totale energiebehoefte 14 MWh. Bij 
een directe crossing zal het bereik 450 nm zijn. 
Een dergelijk batterijpakket zal dan een volume 
innemen van 120 m3 en een gewicht van 120 ton. 
Dit is met een stijging van 25 procent in volume 
realistisch te plaatsen. Er zal daarnaast ruimte 
en gewicht nodig zijn voor schakelborden, con-
verters en elektromotoren, terwijl aan de andere 

kant dieselmotoren en systemen vervallen. 
Grootste bezwaar zijn nog de kosten van een 
batterijpakket die nu rond de zeven miljoen 
euro liggen. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling 
nodig van de infrastructuur om te laden. Op dit 
moment zijn er nog weinig voorzieningen en de 
aanwezige walstroomaansluitingen zijn slechts 
voldoende voor hotelbelasting. 

Wie dur�?
Wereldwijd zal de komende decennia een over-
stap worden gemaakt van fossiele energie naar 
meer duurzame vormen. Feadship wil daarbij 
een voortrekkersrol spelen en promoot actief de 
overstap van diesel-mechanische systemen naar 
diesel-elektrische systemen met in de toekomst 
andere energiedragers dan diesel. 

Van gedoe in je bedrijf naar grip op je omzet

vraag nu een gratis gesprek aan
06-10110853   info@burodegraaf.nl

Ontwerp van een volledig elektrisch jacht.
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Boskalis zet samen met biobrandstof-
fenleverancier GoodFuels een volgen-
de stap in het ‘Boskalis on Bio’-pro-
gramma met het toepassen van 

duurzame bio-stookolie. Op de ‘Willem van 
Oranje’ werden al ‘drop-in’ blends toegepast, 
een mengsel van lichte biobrandstof en fossiele 
gasolie. Deze zwavelvrije duurzame residuale 
brandstof is volledig vervaardigd uit afgewerkt 
frituurvet en bevat geen fossiele bestanddelen. 

Wärtsilä 
Het testprogramma ‘Boskalis on Bio’ is in 2015 
samen met motorenfabrikant Wärtsilä en Good-
Fuels gestart. Met dit programma zet Boskalis in 
op de realisatie van een forse CO2-reductie voor 
zowel schepen als voor droog grondverzetmate-
rieel en vrachtwagens. Inmiddels heeft Boskalis 
op zowel bagger- als off shore-schepen evenals 
droog grondverzetmaterieel met succes diverse 

Boskalis introduceert schip 
op 100% bio-stookolie

Baggerschip ‘Willem van Oranje’ van Boskalis opereert als eerste ter we-
reld op 100 procent bio-stookolie. Dat levert een CO2-reductie op van 
90 procent meldt de baggeraar, die spreekt van ‘een wereldprimeur’. 

biobrandstofblends getest als alternatief voor 
fossiele brandstoff en. Bijvoorbeeld bij de aanleg 
van het natuurgebied Marker Wadden en de 
aanleg van de exportkabel naar het off shore 
windpark Borssele.
De 143 meter lange sleephopperzuiger ‘Willem 
van Oranje’ is in 2010 in gebruik genomen en 
beschikt over een beuncapaciteit van 12.000 ku-
bieke meter. Het schip heeft een totaal geïnstal-
leerd vermogen van 13.870 kW. 
Dit veelzijdige baggerschip kan baggeren tot een 
diepte van 62 meter en wordt wereldwijd inge-
zet voor de meest uiteenlopende maritieme in-
frastructuurprojecten.

Verduurzaming tijdens Europort 2019
Verduurzaming in off shore en scheepvaart staat 
hoog op de agenda tijdens Europort 2019. Van-
uit de baggersector worden veel oplossingen 
aangedragen om verder te verduurzamen. 
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 IJMUIDEN: TRAWLERKADE 88  0255 53 47 55  WNL.NL

WNL verkoopt, installeert en 
onderhoudt apparatuur voor 
navigatie, communicatie en 
entertainment voor alle soorten 
schepen.

KGC-300 GPS COMPASS

KPG-922 GPSMDC-7900
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E-LED Lighting ontwerpt en produceert LED 
verlichting voor de commerciële scheepvaart. 
Wij leveren een breed assortiment aan LED ver-
lichtingsarmaturen. Hierbij moet u denken aan 
motorkamerverlichting, verlichting voor techni-
sche ruimtes, accommodatieverlichting, interi-
eurverlichting en dekverlichting. 

Ook levert E-LED Lighting armaturen met noodver-
lichtingscircuits en ATEX gecertifi ceerde explosievrije 
verlichting. Wij leveren zowel verlichting voor de klei-
nere schepen, als voor de grote schepen. 
Alle verlichting van E-LED Lighting voldoet aan de nor-
men die gesteld worden voor de scheepvaart. Of het nu 
gaat om binnenvaartschepen of zeevaartschepen. Te-
vens verzorgt E-LED Lighting complete verlichtings-

plannen voor zowel refi t als nieuwbouw projecten zo-
dat u van te voren weet, dat u voldoende maar ook geen 
overkill aan verlichting krijgt. 

Europort
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze stand 
tijdens de Europort Show waar wij u meer vertellen 
over alle mogelijkheden die wij kunnen bieden. Boven-
dien introduceren we op de beurs ook diverse nieuwe 
LED verlichtingsarmaturen. 

Wij zien u graag op onze stand 5006 in hal 5 
tijdens de Europort Show. 

Info@E-LEDLighting.com 

E-LED Lighting voor verlichting van ieder schip

E-LED Lighting BV
Herenweg 64, Unit 22
3602 AR  Maarssen
The Netherlands
0346 – (0) 346 28 62 62 

Deze tweede mobiele kraan voor het 
behandelen van zware lading werd 
aangeschaft zonder daar al te veel 
ruchtbaarheid aan te geven. Toch 

zorgt deze tweede kraan er wel voor dat RHB 
Stevedoring & Warehousing de klant nog beter 
kan helpen bij het afhandelen van zware lading. 
Van der Pluijm: ‘Samen met de al eerder aange-
schafte mobiele kraan, kunnen we nu nog beter 
de echt grote zware lange stukken behandelen. 
In combinatie met onze ervaren, vakkundige en 
kwaliteitsgerichte medewerkers kunnen we op 
deze manier waarborgen dat we alle waardevol-
le lading en goederen met afwijkende
afmetingen, veilig en snel kunnen verwerken.’ 
RHB Stevedoring & Warehousing is met ruim 89 

jaar ervaring een bekende partij in de Rotter-
damse haven. Het bedrijf werd opgericht als 
Rotterdamsch Havenbedrijf en werd later om-
gedoopt tot RHB Stevedoring & Warehousing. 
Het bedrijf beschikt over speciale expertise op 
het gebied van projectlading, zware lading, ap-
paratuur voor windmolens, stukgoed en break-
bulk. ‘We hanteren zeer korte lijntjes waardoor 
wij snel en eff ectief op de wensen van de klant 
in kunnen spelen’, zegt Van der Pluijm.   

Ideale locatie
Het stuwadoorsbedrijf heeft een ideale ligging 
aan de Waalhaven Noordzijde in Rotterdam. 
Aan de kade van 730 meter verzorgt RHB het 
laden, lossen en de overslag van lijnschepen, se-

mi-lijnschepen, charterschepen, binnenvaart-
schepen, vrachtwagens en spoorwagons. Als de 
klant er om vraagt kan RHB de lading ook bevei-
ligd opslaan in een van de loodsen. Mede door 
deze goede ligging en de beschikbaarheid van 
partners in de omgeving, -zoals de drijvende 
kranen die slechts op 15 minuten afstand liggen- 
kan RHB zeer concurrerend noteren. 

Veel van de klanten van RHB werken in de expe-
ditiesector. Volgens Van der Pluijm geven klan-
ten de voorkeur aan samenwerking met zijn be-
drijf omdat het zich juist niet bezighoudt met 
logistieke activiteiten zoals het charteren van 
schepen of boeken van vrachten. ‘We zijn 100 
procent onafhankelijk waardoor er geen

belangenverstrengeling ontstaat. Dit is een van 
de redenen waarom de klant bij samenwerking 
met ons kan vertrouwen op volledige transpa-
rantie en vertrouwelijke verwerking van infor-
matie met betrekking tot de vracht.’ 

Brede klantenkring
Expediteurs, vervoerders en rederijen van pro-
jectlading, zware lading, stukgoed en breakbulk, 
industriële ondernemingen, off shorebedrijven, 
scheepseigenaren, importeurs, exporteurs 
en agenten, ze behoren allemaal tot de klanten-
kring van RHB. De eigen terminal van de 
stuwadoor wordt gebruikt voor de overslag en 
opslag van vrachten met een stukgewicht van 1 
tot 1.800 ton.

Rotterdamse stuwadoor met 89 jaar ervaring

RHB Stevedoring & Warehousing 

‘Ik durf wel te zeggen dat wij de mooiste kranen van Rotterdam hebben staan.’ Zo luiden de woor-
den van Mike van der Pluijm, directeur bij RHB Stevedoring & Warehousing. Het bedrijf dat gespeciali-
seerd is in projectlading scha� e onlangs nog een tweede mobiele havenkraan voor zware lading aan.
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vb-ropes.com

‘we make what
works for you’

NETTING

ROPES 

TWINES

Van Beelen

Gespecialiseerd in:

Lemans - Nederland
Postbus 527 - 4600 AM BERGEN OP ZOOM

Voor alle soorten lieren en kluizen

E-mail: lemans@lemans-nederland.eu
www.lemans-nederland.eu

• BINNENVAART • OFFSHORE • ZEEVAART • BAGGERIJ

Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971

Tevens voor:

• rollenkluis

• verhaalrol

• panama kluizen

• blokken en schijven

• fairleads

• dommekrachten

Postbus 527 - 4600 AM BERGEN OP ZOOM 
Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971
E-mail: info@lemans-nederland.eu
www.lemans-nederland.nl

Voor alle soorten lieren en kluizen

Naamloos-3   1 25-02-19   13:50
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NIEUW!
IN AANBOUW MULTI-INZETBARE

WERKSCHEPEN MULTIPRO 1250
(12.50 X 5.00 X 1.00-1.50)

voor info:
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Portmade kiest resoluut voor een stroomversnelling. 
Met een nieuw logo, een nieuwe baseline en een nieuw 
merkverhaal. Maar vooral met tal van up-to-date servi-
ces voor douane-activiteiten en logistieke dienstverle-
ning. Vanuit een nog sterkere digitale drive, voor een 
golf van verandering in het voordeel van zijn klanten. 

XBEE bevat een complex mengsel van 
natuurlijke enzymen afkomstig uit 
plantenextracten. De ruim 25 verschil-
lende soorten enzymen in XBEE zor-

gen voor een moleculaire verandering van 
brandstoff en. Deze fysieke verandering zorgt 
voor stabielere brandstoff en die optimaler ver-
branden en zeer lang houdbaar worden. 

Door de krachtige enzymtechnologie kent XBEE 
een zeer breed werkingsspectrum en is het ef-
fectief in alle fossiele brandstoff en en biobrand-
stoff en.

Afname uitstoot roet
XBEE zorgt voor een opmerkelijke verbetering 
van de brandstofkwaliteit en optimaliseert het 
verbrandingsproces in motoren. Dit resulteert 
in een afname van het brandstofverbruik en de 
uitstoot van schadelijke gassen en roet.

De enzymen in XBEE reinigen het gehele brand-
stofsysteem van de tank tot de motor. Sludge, 
water en micro-organismen worden afgebroken 
en afgevoerd. XBEE voorkomt bacterieproble-
men veroorzaakt door micro-organismen. Fil-
ters en separatoren blijven schoner en koolaf-
zettingen in de motor worden geleidelijk 
afgebroken.

Geen gevaarlijke stof
XBEE bevat geen chemische bestanddelen, me-
talen of as en is niet geclassifi ceerd als gevaarlij-
ke stof. XBEE voldoet volledig aan internationa-
le brandstofspecifi caties, is gecertifi ceerd en 
veilig bevonden voor gebruik in alle verbran-
dingsmotoren. 

XBEE wordt aanbevolen door Koedood Diesel-
service en is onder andere verkrijgbaar bij alle 
Slurink Bunkerstations.

XBEE: de natuurlĳ ke brandstofverbeteraar
XBEE is de meest eff ectieve natuurlijke brandstofver-
beteraar voor alle brandstoff en en motoren. De XBEE 
enzymtechnologie reinigt brandstofsystemen van 
tanks tot motoren.

Portmade zorgt voor 
vlot douaneproces

Portmade biedt waardevolle wereldwij-
de ervaring in logistiek en douane-acti-
viteiten, vanuit zijn thuishavens in Bel-
gië en Nederland. De experts van 

Portmade delen hun jarenlange sectorkennis 
graag. 

Geen uitdaging is hen te groot. Als innovatieve 
persoonlijke assistenten loodsen ze bedrijven 
naar vlotte processen en effi  ciënte procedures. 
Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie 
en digitale dialoog. 

Portmade Consultancy staat klanten bij in het 
kiezen voor effi  ciënte douaneprocessen en het 
opzetten daarvan.

Portmade Customs verzamelt alle beschikbare 
data, om zo het transactionele processen te voe-
den en de communicatie met overheden te ver-
zorgen.

Portmade Services levert tal van value added 
services om het douaneproces vlot en goed te 
begeleiden.

Het opzetten van digitale communicatie van en 
naar overheden en met betrokken partijen, via 
brede platformen, is de missie van Portmade Di-
gital. 

Op zoek naar specialisten in up-to-date oplos-
singen op maat, die mijlen vooruitdenken? Bij 
Portmade geniet u van snelle service en slimme 
meerwaarde.



28         BĲLAGE VAN PROMEDIA  |  November 2019  


	1NTT_SPEC-P01_191029_1
	1NTT_SPEC-P02_191029_1
	1NTT_SPEC-P03_191029_1
	1NTT_SPEC-P04_191029_1
	1NTT_SPEC-P05_191029_1
	1NTT_SPEC-P06_191029_1
	1NTT_SPEC-P07_191029_1
	1NTT_SPEC-P08_191029_1
	1NTT_SPEC-P09_191029_1
	1NTT_SPEC-P10_191029_1
	1NTT_SPEC-P11_191029_1
	1NTT_SPEC-P12_191029_1
	1NTT_SPEC-P13_191029_1
	1NTT_SPEC-P14_191029_1
	1NTT_SPEC-P15_191029_1
	1NTT_SPEC-P16_191029_1
	1NTT_SPEC-P17_191029_1
	1NTT_SPEC-P18_191029_1
	1NTT_SPEC-P19_191029_1
	1NTT_SPEC-P20_191029_1
	1NTT_SPEC-P21_191029_1
	1NTT_SPEC-P22_191029_1
	1NTT_SPEC-P23_191029_1
	1NTT_SPEC-P24_191029_1
	1NTT_SPEC-P25_191029_1
	1NTT_SPEC-P26_191029_1
	1NTT_SPEC-P27_191029_1
	1NTT_SPEC-P28_191029_1

