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Empty Transferium voor containers op ECT Euromax terminal 
 

Rotterdam, 5 december 2017 – Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), United Waalhaven Terminals 
(UWT) en Smith Holland beginnen een Empty Transferium op de ECT Euromax terminal op de 
Maasvlakte. Het Empty Transferium is bedoeld om op de deepsea terminal zogenaamde empty depot 
services ten behoeve van zowel koelcontainers (reefercontainers) als ‘gewone’ containers aan te 
kunnen bieden. 
 
De services die op het Empty Transferium worden aangeboden omvatten: transport van en naar het 
Transferium, inspectie en schoonmaken van de container, kleine reparaties zowel aan de container als aan 
de koelinstallatie van de reefercontainer en pre-trip inspection (PTI).  
 
Het Empty Transferium richt zich op de deepsea rederijen en is een antwoord op de groeiende vraag naar 
dergelijke services. Belangrijk voordeel van het Empty Transferium is dat de services op de deepsea 
terminal aangeboden worden, waardoor de container weer zo snel mogelijk kan worden gebruikt. 
 
De voorbereidingen voor het Empty Transferium, waarvan de opening gepland staat in het tweede kwartaal 
van 2018, zijn inmiddels gestart. 
 
Leo Ruijs (CEO ECT): “De samenwerking tussen UWT, Smith Holland en ECT garandeert de inbreng van 
kennis en expertise. Alle drie de partijen brengen hun specifieke knowhow in. Deze omvat alle 
werkzaamheden die bij het Empty Transferium worden uitgevoerd. Voor ECT is het Empty Transferium een 
volgende stap in haar dienstverleningsportfolio.” 
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Voor de redactie 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Hutchison Ports ECT Rotterdam 
Rob Bagchus, Chief Public Affairs & Public Relations Officer 
Mobiel: +31 (0)6 53 53 49 94  
E-mail: rob.bagchus@ect.nl  
Website: www.ect.nl 
 
 
Hutchison Ports ECT Rotterdam 

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) behoort tot de leidende en meest geavanceerde containerterminal 
operators van Europa. In de haven van Rotterdam neemt ECT het grootste deel van de overslag van 
containers voor haar rekening. ECT exploiteert in Rotterdam de ECT Delta terminal en de ECT Euromax 
terminal. Beide gelegen op de Maasvlakte, direct aan de Noordzee.  
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Onder de naam European Gateway Services biedt ECT haar klanten hoogfrequente spoor- en 

binnenvaartdiensten tussen de deepsea-terminals in Rotterdam en een uitgebreid netwerk van  achterland 

terminals. Deze efficiënte en duurzame verbindingen worden aangevuld met extra diensten, met name op 

het gebied van douaneafhandeling.  

ECT is onderdeel van Hutchison Ports, een dochter van multinational CK Hutchison Holdings (CKHH) in 

Hong Kong. Hutchison Ports is ‘s werelds grootste haveninvesteerder,  -ontwikkelaar en -operator. 

Hutchison Ports is momenteel actief in 49 havens, in 26 landen in Azië, het Midden Oosten, Afrika, Europa, 

Amerika en Australië. Hutchison Ports  heeft zijn logistiek- en transport gerelateerde activiteiten wereldwijd 

uitgebreid. Deze activiteiten omvatten onder meer cruiseterminals, luchthavens, distributiecentra, 
spoordiensten en scheepsreparatiefaciliteiten. In 2016 behandelde het havennetwerk van Hutchison Ports 

wereldwijd 81,4 miljoen TEU. 

 
 


