
 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 

U gaat binnenkort voor ons aan boord. 
 
 

Van de volgende certificaten en documenten ontvangen wij graag, 
indien nog niet toegestuurd, voor vertrek kleurenscan; 

• Geldig identiteitsbewijs / Paspoort 
• USA visa 
• Vaarbevoegdheidsbewijs 

• Monsterboekje voorpagina en vaartijd 
• Medische keuring twee pagina’s 

• Certificaat Basic safety 
• Certificaat Advanced Fire Fighting 
• Certificaat Proficiency survival crafts 

• Certificaat High Voltage 
• DSD en / of SSO 

• ECDIS  
• Scheepsmanagement 

• High Voltage 
• Vaccinaties / Stempels uit het gele boekje 
• Specifieke certificaten voor een project of schip 

 
U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van bovenstaande 

documenten gedurende de reis, controleert u dit alstublieft voor vertrek. 
 
 

Vaccinaties: 
• Gele koorts 

• Cholera (stempel is 6 maanden geldig) 
• Tyfus 
• DTP 

• Hepatitis A en B (niet verplicht) 
 

Beschikt u over de juiste vaccinaties voor de reis die u gaat maken? 
 
 

Beschikt u over de vereiste Visa voor de landen die u gaat bezoeken? 
 

 
Zijn de NOK (wie te waarschuwen in geval van nood) gegevens bij ons 
bekend?         

 
Voor vertrek moeten bij u minimaal de contactgegevens van;  

lokale agent, Schip en Rederij bekend zijn. 
 
 

Reist u per vliegtuig, zorg dan dat u minimaal 2 uur van te voren op het 
vliegveld aanwezig bent en houd u aan de ter plaatse aangegeven 

aanwijzingen  



 

 

 

Bij terugkomst van de reis op een Nederlands gevlagd schip ontvangen 
wij graag de ingevulde IMO Crewlijsten. 

Daarbij is het van belang dat de eerste IMO lijst waar u op staat en de 
laatste waar u op vermeld staat worden meegenomen. 
 

Urenlijsten en bonnen van declaraties ontvangen wij graag getekend 
door de kapitein uiterlijk de 3e werkdag van de nieuwe maand of 3 dagen 

na einde reis voor een juiste en tijdige verwerking van het loon op 
info@deltamarinecrewing.nl tezamen met de IMO crewlijsten van deze 
reis. 

De maximale vergoeding voor voeding is € 25,- per volle reisdag. 
Taxikosten worden alleen na toestemming vergoed. 

 
 
Klachten mogen direct bij de reder, maar ook ten allen tijden bij Delta 

Marine Crewing per mail, telefonisch of per post gemeld worden. Geef 
hierbij altijd de referentie / onderwerp OFFICIELE KLACHT aan. 

Op alle klachten volgt een ontvangstbevestiging. 
Klachten worden binnen 20 werkdagen opgelost, indien dit niet mogelijk 

is ontvangt u hiervan binnen deze 20 dagen bericht met een verwachting 
wanneer deze zaak verwacht opgelost kan worden. Klager ontvangt 
bevestiging van afhandeling na afloop van de klachtenprocedure. 

 
 

Delta Marine Crewing past haar Alcohol & Drugsbeleid aan naar de 
reder waar u tewerkgesteld wordt. Vraag naar de van toepassing zijnde 
regeling voor het betreffende schip. 

Overmatig gebruik is nooit toegestaan evenals gebruik tijdens een wacht 
of werkzaamheden. 

 
 
Controleer de veiligheidsmiddelen en neem altijd veiligheidsschoenen 

en een overal mee naar het schip. 
 

 
Stel uzelf eenmaal aan boord altijd direct op de hoogte van de 
veiligheidsinstructie. 

 
 

Bij vragen is Delta Marine Crewing altijd (24/7) bereikbaar op; 
+31(0)118 – 47 09 09 
 

 
Een hele fijne reis gewenst! 
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