Wereldhavendagen
De Wereldhavendagen is een jaarlijks
terugkerend maritiem evenement in de haven
en het centrum van Rotterdam. De organisatie
van het evenement ligt in handen van Stichting
Wereldhavendagen, die dit samen met trouwe
sponsoren en partners tot een uniek, leuk én
informatief evenement maakt.

Johan Ripmeester

De volgende editie is op 4, 5 & 6
september 2020.

In de haven
Stichting Wereldhavendagen organiseert samen met partners in de
haven excursiebezoeken naar (haven) bedrijven. Bezoekers kunnen een
kijkje achter de schermen van de moderne wereldhaven krijgen.
Het biedt jouw (haven) bedrijf de mogelijkheid om meer bekendheid
bij het publiek te genereren en het bedrijf als potentiële werkgever te
profileren. De bedrijfsbezoeken zijn al jaren een populair onderdeel van

Daarnaast zijn er exclusieve rondleidingen bij iconen in de stad
en bijzondere gebieden met een (historische) link naar de haven,
vaartochten en wandelingen. Een enorme diversiteit in aanbod voor
een breed publiek.
Aantal Excursies

Tarief excl. BTW 21 %

Stichting Wereldhavendagen regelt de logistiek rondom het bezoek

1 t/m 2

€ 1.599,-*

inclusief het voldoen aan de gestelde ISPS voorwaarden. De groep

3 t/m 4

€ 2.389,-*

het programma van de Wereldhavendagen.

bezoekers komt op een afgesproken dag en tijd op de bedrijfslocatie voor
een rondleiding en eventuele presentatie over het bedrijf. De dag(en),

Bij afname van meer dan 4 excursies wordt het tarief in overleg met

tijdstip(pen) en duur van de excursie zijn in overleg. Daarnaast is het

de organisatie vastgesteld.

mogelijk om een speciaal jongerenprogramma te organiseren zodat deze
doelgroep kennis kan maken met wat er zich in de haven afspeelt.

* Aantal kaarten voor de WHD Experience afhankelijk van gekozen pakket.

Neem contact op met
Rosalie de Paepe via
r.depaepe@wereldhavendagen.nl
of 06 - 1531 5617
om partner te worden.

Het tarief voor deelname is inclusief:

»

Organisatie van de excursie tot aan de bedrijfspoort
(publieksvervoer, ISPS voorwaarden, publieksbegeleiding met
ervaren havengids, kaartverkoop);

»
»

3002 AB Rotterdam

georganiseerd i.s.m. de Koninklijke Marine op de Van

info@wereldhavendagen.nl

Ghentkazerne;

010 - 252 4949

Uitnodiging voor één directeur tijdens de openingsreceptie van

wereldhavendagen.nl

Kaarten (*) voor de WHD Experience op zaterdagavond
5 september 2020;

»
»

Postbus 6060

Uitnodiging voor kick-off op 2 april 2020. Deze wordt

de Koninklijke Marine op donderdag 3 september 2020;

»

Stichting Wereldhavendagen

Vermelding op website met bedrijfsprofiel en programmapagina;
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

