Registreren en aanmelden via www.nustar-meldpunt.nl

Klik op register onder Sign up (Barge only) en vul ALLE velden in. Dit hoeft u maar 1x te doen

Belangrijk is dat in ALLE velden wat wordt ingevuld, dus ook 2x een e-mail adres. Klik
dan op register rechts onderaan. U ontvangt een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord.
Suggestie voor Gebruikersnaam is de scheepsnaam en als wachtwoord het europa nummer.
Wanneer dit is gelukt kunt u de lichter aanmelden door te gaan naar www.nustar-meldpunt.nl en dan te
klikken op Report onder Report barge.

U logt in door scheepsnaam en wachtwoord (europa nummer) in te vullen.
U komt dan terecht op het tabblad reported barges, links op dit tabblad bevindt zich een groen icoontje
met een plusteken erin. Report barge staat erbij.
Wanneer u op dit groene icoontje klikt, kunt u de lichter aanmelden,
U klikt op de groene knop ‘continue reporting’.
Er valt nu een invulscherm open. Door alle velden op het openvallende scherm in te vullen en te klikken op
weer een groene knop ‘Save reported barge’ wordt uw schip aangemeld.
U ontvangt een bevestigende mail met de juiste meldtijd.

Het gaat er dus om dat u hier alle velden invult:
·Ref nummer, indien van toepassing
·Maak in de keuzelijst de keuze laden/lossen
·Kies de productnaam uit de lijst
·Vul in hoeveel tonnen u gaat laden
·Geef de naam van de contactpersoon aan boord op
·Geef het 06 nummer op waarmee u aan boord te bereiken bent
·Kies uit de lijst uw positie, meestal zal dit Amsterdam zijn
Klik op ‘save reported barge’ en u bent aangemeld.
Wanneer u alleen maar wilt kijken op de site naar de steigerbezetting en degelijke, dan kunt u met
uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en het tabblad Jetty kiezen.
Voor overige gebruikers: rederijen, agenten, surveyors en wie dan ook is het mogelijk om een
gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen via de planners van Nustar 020-587 2800
Wij maken dan een gebruikersnaam en wachtwoord voor u aan.
Wij hopen dat deze site een extra informatiebron is, alle vermeldde tijden op de site zijn richttijden

