
Rotterdam, 10.03.2021

Stormwaarschuwing / ECT langzaam an acties

Geachte heer of mevrouw,

De Nederlandse Meteorologische Dienst (KMI) geeft vanaf morgenochtend een stormwaarschuwing (BFR9) af. Als 
gevolg hiervan moeten wij helaas rekening houden met beperkingen in de behandelingscapaciteit van de 
zeehaventerminals in Rotterdam of kunnen wij deze niet uitsluiten. 

Tot onze grote spijt kunnen wij de werkelijke gevolgen van de voorspelde storm nog niet voorspellen. Alle betrokken 
partijen moeten er echter van uitgaan dat verstoringen van de vervoersprocessen van treinen en binnenschepen in 
ieder geval niet kunnen worden uitgesloten. 

Los daarvan zullen wij uiteraard alles doen wat in ons vermogen ligt om in het kader van onze 24/7 dienstverlening 
verstoringen van de vervoersactiviteiten te voorkomen. 

Wij vragen om uw begrip en wijzen u er voor de goede orde op dat in geval van vertragingen ten gevolge van 
weersomstandigheden er sprake is van "overmacht" en wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

Voorts informeren wij u over de volgende verklaring, die ECT gistermiddag heeft doen uitgaan over de huidige situatie.

Quote
Tijdens de lopende cao onderhandelingen, heeft ECT op dit moment te maken met onvoorziene langzaam aan acties. 
Deze acties hebben invloed op onze productiviteit en kunnen tot vertragingen leiden bij de afhandeling van alle 
modaliteiten. In eerste instantie via uw reguliere commerciële contacten houden wij u zoveel als mogelijk op de hoogte 
van de ontwikkelingen.
Unquote

De vertraging in de operationele afhandeling heeft gevolgen voor onze vertrekkende treinen en binnenschepen ex ECT. 
We kregen vandaag van ECT te horen dat onze trein van vandaag door de huidige achterstand niet welkom is en niet 
kan worden behandeld. Onze trein is pas morgen welkom. Daarom zal het vertrek van vandaag ex Rotterdam en het 
vertrek van vandaag ex Neuss helaas worden geannuleerd. 

Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid 
kunnen aanvaarden in geval van terminal-gerelateerde vertragingen. 

Zodra wij over nieuwe informatie beschikken, zullen wij u dat laten weten.

Dank u voor uw begrip en steun.

Mit freundlichen Grüßen

Optimodal Nederland B.V.


