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Press release ESO Inland Barging Terms & Charterparty version 1 Developed by ESO’s Commission for Tanker Shipping and ADN                                Brussel, 3 mei 2018. Deze dag werden de ESO Inland Barging Terms & Charterparty gelanceerd tijdens ‘The 4th European Oil Barge Conference’, georganiseerd door ASDEM Ltd. Een stap vooruit in de professionalisering van de tankvaart als transportsector.  De tankvaart had nood aan eigen voorwaarden net als elke andere professionele sector. Hierdoor is ESO in 2017 met een groep experts en leden gestart met de ontwikkeling ervan. 

               .  
Mr. Co Abercrombie (directeur BLN-Schuttevaer) tijdens de presentatie.  De ESO Inland Barging Terms & Charterparty werden ogesteld vanuit het standpunt van de scheepseigenaar/feitelijke vervoerder. Strevend naar consensus en een document dat gebruikt kan worden voor onderhandeling, vormen de ESO Inland Barging Terms & Charterparty hiervoor de basis. De geschreven voorwaarden kunnen beschouwd worden als een modernisering van de TTB-condities of andere gangbare voorwaarden die vandaag gebruikt worden.  Als Europese brancheorganisatie die de belangen verdedigd van de particuliere binnenvaartondernemer, heeft ESO haar verantwoordelijkheid genomen om een basisdocument op te stellen dat de positie van de scheepseigenaar/feitelijke vervoerder, actief in de tankvaart, versterkt. Ondertussen werkt ESO verder aan het ondersteunen van de binnenvaartondernemer en het creëren van een moderne en professionele sector, in consensus met alle betrokken partijen.  Download de ESO Inland Barging Terms & Charterparty hier: http://www.eso-oeb.org/2018/04/03/eso-launches-barging-terms-charterparty/ Voor meer informatie: secretariat@eso-oeb.org 
 


