
*Het klachtenformulier wordt door de directeur Centraal
Nautisch beheer gebruikt als middel om inzicht te krijgen in 
de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven 
plaatsvinden. De input die de zo opgehaald wordt, zal één van 
de onderdelen zijn met betrekking tot de evaluatie van de 
bunkervergunning voor transporteurs en als bijdrage dienen 
in voor de ontwikkeling van een eventuele bunkervergunning 
voor leveranciers. Het kan zijn dat naar aanleiding van het 
door u of anderen ingediende klachtenformulier met u 
contact met u wordt opgenomen wordt gezocht om uw klacht 
nader toe te lichten voor verduidelijking van uw klacht. 

De Directeur Centraal Nautisch Beheer mengt zich 
nadrukkelijk niet in individuele geschillen tussen partijen over 
de bunkers of de wijze waarop deze zijn geleverd. We 
behandelen uw klacht vertrouwelijk en deze wordt niet met 
derden gedeeld. 

Klachtenformulier 
Bunkeren* 

Havenbedrijf Amsterdam N.V. 

bunkerklachten@portofamsterdam.com 

Het ingevulde formulier kan als pdf naar 
bovenstaand e-mailadres worden gestuurd. 

Contactgegevens

Naam: 

Aard bedrijf:  Transporteur   Supplier          Surveyor            Rederij             Agent 

anders: 

E-mailadres:

Telefoonnummer: 

Datum klacht: 

Datum / tijd laden bunkers:                          / 

Datum / tijd leveren bunkers:                      / 

Soorten bunkers (type): 

Aantal soorten (HFO / MGO):               / 

Transporteurgegevens 

Bedrijfsnaam: 

Naam / kenteken voorziening: 

IMO / registratienummer: 

Naam schipper: 

E-mailadres:

Supplier gegevens 

Bedrijfsnaam (BDN): 

E-mailadres:

Scheepsgegevens (ontvanger) 

Naam schip: 

Rederij / charter: 

IMO nummer: 

Ligplaats / havennummer: 

Scheepsagent: 

E-mailadres:

Surveyor ontvanger / leverancier Aanwezig*  Ontvanger  Leverancier 

Naam: 

Bedrijf: 

E-mailadres:
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Klachtenformulier 
Bunkeren (vervolg) 

Aard van de klacht 

Kwaliteit (vermeende) klacht: 

Motivatie / toelichting klacht: 

Kwaliteit (vermeend) 
verschil op basis van* 

Monstername terminal* 

Waar heeft de monstername plaatsgevonden:   0 Terminal / steiger      0 Bunkervoorziening     

Is deze monsterafname door zowel een vertegenwoordiger van de 
terminal en bunkervoorziening bijgewoond:                 0 Ja   0 Nee                                  
Is de monsterafname gedaan d.m.v. continuous drip-sampling: 0 Ja   0 Nee 

Is de monsterafname gedaan d.m.v. composite sampling van de 
respectievelijke tank(s) waarin beladen is door de bunkervoorziening: 0 Ja         0 Nee 
Zijn de laadmonsters door de vertegenwoordiger van de terminal en 
bunkervoorziening voorzien van een label, verzegeld en getekend: 0 Ja        0 Nee 
Is de monsterafname, verzegeling en ondertekening door een 
vertegenwoordiger van de terminal geweigerd: 0 Ja  0 Nee 

Monsterafname MARPOL*  Is de monsterprocedure conform ISO 13739 uitgevoerd?      0 Ja   0 Nee                                             
  

Metingen bunkervoorziening versus metingen zeeschip / ontvanger:      Ja  Nee       

Metingen bunkervoorziening geverifieerd voor levering:  Ja   Nee 

Metingen bunkervoorzieningen geverifieerd na levering:  Ja       Nee 

Metingen bunkervoorziening geverifieerd door surveyor:  Ja      Nee 

Meetapparatuur bunkervoorziening gekalibreerd en gecertificeerd:  Ja       Nee 

Meetapparatuur zeeschip / ontvanger gekalibreerd en gecertificeerd:  Ja    Nee 

Quantity ordered: mt        Hoeveelheid ontvangen: mt       Hoeveelheid geleverd (BDN)      mt     Verschil          % 

Motivatie/toelichting klacht: 

Meetmethode     PDM      0 Meetlint       0 Meetstok   0 MFM   0 Tankradar 

 Anders 

Motivatie /  
toelichting klacht 

Survey bijgewoond door*       0 Bemanning bunkervoorziening       0 Surveyor    0 Scheepsbemanning
  Anders: 

Anders 

Bijlage bijgevoegd*       0 Letter of protest          0 E-mails                    0         . 
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*Aankruisen wat van toepassing is
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