
VOLMACHT TOT HET VERRICHTEN VAN DOUANE FORMALITEITEN  (T1/T2)

Ondergetekende: dhr / mevr ......................................................, 
vertegenwoordigende: .......................................................................,
kantoorhoudende: .......................................................................,
plaats / te:  .......................................................................,
BTW nummer:  .......................................................................,
EORI nummer:  .......................................................................,
   
Verzoekt Verbrugge Customs B.V., Postbus 398, 4380 AJ Vlissingen,om een vervoersdocument T1  
op te maken voor onze rekening en risico, ingevuld met de navolgende gegevens. De factuur van de 
zending voeg ik bij deze opdracht.

Kosten aan ons belasten onder vermelding van ......................................................................................
Gegevens m.b.t. de opmaak van het document Invullen hieronder
Vervoermiddel Naam schip/lichter of kenteken
Gegevens goederen Goederencode 1

Aantal / soort colli
Bruto / Netto gewicht
Omschrijving van de goederen
Waarde en valuta goederen
Land van herkomst/oorsprong

Geadresseerde (vak 8) Naam onderneming
EORI Nummer
Adres
Plaats

Diverse Land van bestemming
Elektronisch kantoor van bestemming 2

Kantoor van doorgang
(indien van toepassing)

Voorafgaand document 
(vak 40)

Opslag document of
Summiere aangifte (SATO) nr

Gegevens kantoor en 
Terminal van 
UITGANG/VERTREK, 
(deze vakken invullen bij 
container verladingen

Terminal van vertrek Naam 3

Terminal adres / Haven nr.
Terminal Plaats
Boeking referentie (bij containers)

Opmerking: ...............................................................................................................................................

       Kopie document per e-mail/fax sturen naar: ....................................................................................

                           

Plaats, .................................   datum ...........- ........... - 20........ Handtekening: .......................................

__________________________
1 Opzoeken goederencode:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=nl
2 Opzoeken  elektronische douanekantoren: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdquer_nl.htm
3 Alleen invullen als de goederen niet via kantoor NL000856 (Vlissingen) uitgaan; bijv. Antwerpen of Rotterdam
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