
 
 

Nachtafhandeling voor wegtransportbedrijven 
 

Inleiding 
 
Sinds kort is depot 2 van United Waalhaven Terminals (UWT) ook open in de nacht.                      
Vanaf 15 januari 2018 ook voor wegtransportbedrijven. Van dinsdag tot en met vrijdag is  
depot 2 extra open vanaf 04:00 uur. Zaterdag blijft ongewijzigd, namelijk van 06:00 uur tot 
en met 12:00 uur.  
 
Voor de nachtdienst wordt een voormeld systeem ontwikkeld voor zowel inleveren, als 
uithalen. Op deze manier kunnen wij uw afhandeling planmatig en efficiënt behandelen. Voor 
dag- en avondafhandelingen is dit niet nodig. Uw voormelding dient wel een werkdag van 
tevoren voor 15:00 uur bekend te zijn. Verder dient de chauffeur in bezit te zijn van een 
werkende cargocard.  
 

De voormelding 
 
Gaarne de voormelding naar containerdesk@uwterminals.com sturen. Zoals al eerder 
vermeld een werkdag van tevoren voor 15:00 uur bekend te zijn. Voor de voormelding 
hebben we het volgende van u nodig: 
 

Inleveren 
 

Uithalen 

Datum van inleven 
 

Datum van uithalen 

Tijd van inleveren  
 

Tijd van uithalen  

Container nummer 
 

Boekingsnummer + aantal containers uithalen 

Rederij / Lease maatschappij 
 

Rederij / Lease maatschappij 

Type container 
 

Type container 

Cargocardnummer chauffeur (indien mogelijk) 
 

Cargocardnummer chauffeur (indien mogelijk) 

Kenteken chauffeur (indien mogelijk) 
 

Kenteken chauffeur (indien mogelijk) 
 
Na de voormelding controleren wij alle data en streven wij ernaar om voor 16:30 een 
terugkoppeling te geven voor akkoord, of afwijzing. Bij een afwijzing moet u denken aan een 
container- of boekingsnummer wat bij ons onbekend is.  
 

Afsluiting 
 
Graag verwijzen wij ieder naar de veiligheidsvoorschriften die op de website van United 
Waalhaven Terminals zijn vermeld. In deze voorschriften kunt u belangrijke veiligheidseisen 
vinden, ten behoeve van de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs. Denk hierbij aan het 
dragen van signaalkleding en het voeren van dimlicht.  
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze containerdesk. De containerdesk is te benaderen 
op de volgende manieren: 
 
Email;   containerdesk@uwterminals.com 
Telefonisch; +31889440801 
 

 

Bunschotenweg 160 
Haven 2690 
3089 KC  Rotterdam 
Postbus 5308 
3008 AH  Rotterdam 
 
www.uwterminals.com 
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