Handleiding gebruik webportaal

Registreren in het webportaal
Het webportaal van Havenbedrijf Twente kunt u
benaderen via de browsers Mozilla Firefox en Google
Chrome op www.havenbedrijftwente.nl. De eerste keer
moet u zich eenmalig registreren. Dit doet u door op
‘registreren’ te klikken, onder de groene aanmeldknop.

U komt in een nieuw scherm. Hier vult u uw voorletters,
voorvoegsel (indien van toepassing) en achternaam in,
vult u uw e-mailadres in en bedenkt u een wachtwoord.
Uw voorletter(s) en naam zijn verplichte velden. Wilt u als
rechtspersoon (bedrijf) een inlog aanmaken, plaats dan
in het veld ‘voorletter’ een punt. U kunt dan de registratie
verder afronden. Als u alle velden heeft ingevuld, klikt u op
registreren. Daarna komt u in een volgend scherm.

In dit scherm vult u uw adresgegevens in (alle verplichte velden met een * vullen).
Uw naam en e-mailadres staan al ingevuld. De overige velden vult u zelf aan.
NB: als u bij ‘rechtsvorm’ voor ‘natuurlijk persoon’ kiest, dan moet u uw burgerservicenummer (BSN) invullen.
Kiest u voor ‘rechtspersoon’, dan vult u uw KvK-nummer in.
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Vervolgens vult u de scheepsinformatie in:

Heeft uw schip een diepgang groter dan 2,8 meter, dan krijgt u een extra invulveld waar u de waterverplaatsing bij een diepgang
van 2,8 meter kunt invullen, conform de meetbrief van uw schip. Bij Green Award-certificaat kunt u aangeven of uw schip over
een gouden, zilveren, bronzen of geen certificaat beschikt. Is uw schip gecertificeerd, vermeldt u dan de start- en einddatum
waarop het certificaat geldig is.
Dan gaat u naar ‘aanmelden havenbezoek’. U komt dan in het volgende scherm:

Hier kunt u één van de havens selecteren en het bedrijf aangeven waar u gaat laden of lossen. Staat de naam van dit bedrijf niet
in de lijst, dan kiest u hier ‘overig’. In het extra invulveld kunt u dan zelf de naam invullen.

Komt u meerdere keren per jaar in dezelfde haven, dan kan het voordeliger zijn om een jaarabonnement te nemen voor die haven.
Als u een haven kiest, komt onderaan een groene knop ‘Abonnement aanvragen’ tevoorschijn waarmee u dit kunt aangeven. De
havenmeesters kunnen u hierover informeren. U geeft de datum van aankomst en vertrek in de haven aan via de ‘kalenderknoppen’.
Is er sprake van het laden/lossen van een deellading, dan kunt u dit hier aanvinken. Vergeet niet om een tweede havenbezoek
te registreren, wanneer u het overige deel van de lading lost in een andere haven aan de Twentekanalen.
Moet u nog andere havenbezoeken registeren, dan kunt u dit in dit scherm meteen doen via de gele knop ‘meer bezoeken melden’.
Heeft u alle havenbezoeken geregistreerd, dan klikt u op ‘opslaan’. De registratie wordt dan opgeslagen en u keert automatisch
terug naar het vorige scherm. Hier ziet u nu een overzicht van alle geregistreerde havenbezoeken en afgesloten abonnementen.
Wanneer u per ongeluk bij het registeren iets verkeerd heeft ingevuld, dan kunt u dit voor een tijdelijke periode nog wijzigen via
het potloodje ‘aangemelde bezoeken’.

