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REVEILI G I:NGSVERKLARIN

Referentienummer

Outfitters

G

SCHEEPSLEVERANCIERS

KvK nr.: 24255651

Dit nummer is J~elijk aan het inschrijvingsnummerbij de Kamer van
Koophandel en is op de website van de Nederlandse Vereniging van
Scheepsleveranciers, verder aangeduid als NVvS, via www .nvvs-online.nl
te verifiëren dolor belanghebbenden.

Ondergetekend'e, Ron C.W. Droogleever

vertegenwoordiger van Scandia StoresB.V.

*

*
*

op de hoogte te zijn van de strekking en de inhoud van de internationale
regelgeving op het gebied van de beveiliging van schepenen havenfaciliteite:n (International Ship and Port facility Security code -ISPS
Code);
het belang voor de zeescheepvaarten de havenfaciliteiten om zich
overeenkomstig de ISPS Code te beveiligen, te kennen;
bereid te zijn een zeker en hieronder nader gespecificeerdniveau van
beveiliging te hanterenten aanzienvan de door hem verleende diensten of
geleverd(~goederenop eenzodanige wijze dat de veiligheid van het
zeeschip en de havenfaciliteit niet nadelig wordt beïnvloed;
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dat de geleverde goederen zijn verpakt en geladen onder gecontroleerde
omstandigheden waarbij is gewaarborgd dat onbevoegden
voor, tijdens ofna verpakking, lading of vervoer geen toegang hebben
kunnen krijgen tot de goederen;
dat de ve:rpakking, lading en vervoer van goederen uitsluitend geschiedt
door personeel van bovengenoemd bedrijf, dan wel door ingehuurde
bedrijven. of personen, in welk geval de havenfaciliteit en/ofhet zeeschip
hiervan voor de levering tijdig in kennis is gesteld;
dat de goederen worden afgeleverd in overeenstemming met alle relevante
nationale en internationale regelgeving en -voor zover van toepassing voorzien van de vereiste documenten en certificaten;
dat de pe:rsonendie de goederen afleveren de veiligheidsvoorschriften van
de haven:faciliteit en/of zeeschip in acht nemen en de daarmee verband
houdend(~ aanwijzingen van personeel van de havenfaciliteit en
bemanning van het zeeschip opvolgen;
dat de pe:rsonendie de goederen afleveren ervoor zorgen dat na de
levering 'van de goederen overgebleven materialen, zoals dozen, pallets en
verpakkingsmateriaal, mee terug nemen.
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Spijkenisse, 5 jllili

~

S ANDIA-STORES B. V
I

EINSTEINWEG

18

~ ~~'~~T~N!fffJ~;
Communicatie

Adres bedrijf

2;e2;evens

:

: Einsteinweg 18

Postcode en woonplaats: 3208 KK Spijkenisse

Rechtstreekstelefoonnummer van ondertekenaar:+31 (0) 181 600 959

Na kantooruren te bereiken onder nummer: +31 (0) 180 647 662 (privé)
+31 (0) 653227298 (mobiel)

E-mail adres on,dertekenaar:ron@scandia-stores.com

Naam en telefo4:>nnumrnerplaatsvervanger: M. Voogt
+31 (0) 181 600970 (kantoor)
+31 (0) 181 219395 (privé)
+31 (0) 6 21514498 (mobiel)
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Deze "Beveilig:ingsverklaring" (Bvk) is door de NVvS aanbevolenaan
haar leden en is tot stand gekomen in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam
N. V. (HbR) inclusief de Port Security Policy Board en met Deltalinqs, zij is in
deze vorm strikt en uitsluitend te gebruiken voor leden die aangeslotenzijn bij
de NVvS.
De Bvk is in de administratie van het HbR ingeschrevenonder
documentnumnler: BBV /NVvS/OO1.
De ondertekenaarvan deze Bvk verklaart hiermede als lid bij de NVvS te zijn
ingeschreven.
De Bvk zal in de Nederlandse en Engelse taal worden uitgegeven en als zodanig
worden geregisltreerdin de administratie van de NVvS.
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