
BTS-Coasting, BTS e-SIS , BTS my e-SIS 
 
1. BTS Coasting , BTS e-SIS , BTS my e-SIS zijn informatie programma’s voor cargadoors en reders die 
toegespitst zijn op de behoeften van deze specifieke groepen. Abonnees kunnen berichten versturen 
en ontvangen via BTS Coasting , BTS e-SIS , BTS my e-SIS door middel van het gebruik van een PC en 
een internetverbinding.  
 
2. BTS Coasting (e-mail service) ,  BTS e-SIS en/of my e-SIS (web service) mogen alleen gebruikt 
worden om informatie uit te wisselen betreffende onderwerpen gerelateerd aan schepen. Ook het 
gebruik van de service is gelimiteerd tot onderwerpen gerelateerd aan schepen. Abonnees mogen 
alleen berichten versturen die het doel van de service beogen te bevorderen en die ten goede komen 
aan de overige abonnees. BTS behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen die niet aan deze 
voorwaarden voldoen. Hier kan niet tegen in beroep worden gegaan. 
 
3. Abonnees 
3.1 De minimum periode van een abonnement is één (1) jaar.  
3.2 Om er naar te streven dat alleen relevante informatie en informatie van goede kwaliteit wordt 
geleverd, mogen alleen bedrijven zich abonneren die zijn geregistreerd en bekend zijn als cargadoors 
en reders. Voordat een partij abonnee kan worden moet het bedrijf minstens zes (6) maanden 
bestaan of moet het bedrijf door een ervaren cargadoor zijn opgericht.  
3.3 Om de kwaliteit van de service te beschermen moeten bedrijven die zich aanmelden een 
aanmeldingsformulier invullen en dit opsturen naar BTS samen met toepasselijke service 
documentatie. Nieuwe partijen kunnen de service voor maximaal drie (3) maanden uitproberen. Als, 
gedurende deze drie (3) maanden, bestaande abonnees bezwaar hebben tegen de aanmelding, mag 
de aanmelding worden afgewezen. BTS behoudt zich het recht voor aanmeldingen af te wijzen 
zonder verdere toelichting.  
3.4 Afgewezen bedrijven mogen zes (6) maanden na afwijzing zich opnieuw aanmelden voor een 
abonnement onder de voorwaarde dat zij een nuttige en positieve bijdrage kan leveren aan de 
service. Gedurende de periode van zes maanden mag het bedrijf de service gebruiken als een-
richting-deelnemer. Een-richting-deelnemer kunnen berichten versturen via BTS Coasting , BTS e-SIS, 
BTS my e-SIS maar kunnen geen berichten ontvangen. De berichten worden per bericht/land basis 
berekend.  


