
 

 

traditional shipping - consultancy & support

 

 

 

 

 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 
 

ISMLite - Online Safety Management 
(Zeevaart) 

 
 
Ondergetekende, 
 
 Naam: ___________________________________________________________ 

 Bedrijf: ___________________________________________________________ 

 Adres: ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 Telefoon: ______________________________ 

 Email: ______________________________ 

 
neemt tot wederopzegging het volgende jaarabonnement op ISMLite, het online Safety Management Systeem van 
Quality Sailing, zoals beschreven op de website www.ismlite.net: 
 

 Abonnementsprijs per jaar* 

 Schepen tot 250 ton Schepen >250 ton 

 Onbeperkt gebruik van ISMLite - Zeevaart € 480,- € 720,- 

Aanvullende dienst:   

 Continue bereikbaarheidsdienst (z.o.z.) € 150,- € 180,- 

* Voor het 2e en volgende schip van dezelfde rederij/eigenaar wordt een korting van 25% verleend 
 
 
Schip/schepen waarop dit abonnement van toepassing is: 
 
 Scheepsnaam  Call-Sign Tonnage 

1. ___________________________ ______________________________ _______ 

2. ___________________________ ______________________________ _______ 

3. ___________________________ ______________________________ _______ 

 
 Datum: ________________ 

 

 

 Handtekening: ___________________________________________________________ 

 
 
Stuur een scan of een foto (met lage resolutie) van het ondertekende formulier aan info@qualitysailing.nl. 
 
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. 



24 uurs bereikbaarheid 

Als eigenaar van een koopvaardijschip heeft u de wettelijke verplichting een vertegenwoordiger aan land te hebben die ingeval van 

calamiteiten bereikbaar is voor de reddingsdiensten en directe toegang moet hebben tot de gegevens van de opvarenden. De 

contactgegevens van deze persoon of organisatie zijn gekoppeld aan uw MMSI nummer en worden geregistreerd bij het 

Agentschap Telecom. Ze worden o.a. gebruikt door het Kustwachtcentrum als er zich aan boord van een Nederlands zeeschip 

noodsituaties voordoen. 

 

Als u zelf niet in staat bent deze 24-uurs bereikbaarheid te realiseren, kan Quality Sailing dit voor u waarnemen. Bij calamiteiten 

zullen de reddingsdiensten dan contact opnemen met de dienstdoende medewerk(st)er van Quality Sailing, die altijd en overal 

toegang heeft tot de relevante informatie. 

 

Deze dienstverlening is alleen mogelijk in combinatie met een abonnement op ISM-Lite. Hiervoor wordt een toeslag op uw 

abonnement in rekening gebracht. 

 


