
VOLMACHT TOT HET VERRICHTEN VAN DOUANE FORMALITEITEN  (EXPORT)

Ondergetekende: dhr / mevr....................................................... , 
vertegenwoordigende: ....................................................................... ,
kantoorhoudende: ....................................................................... ,
plaats / te:  ....................................................................... ,
BTW nummer:  ....................................................................... ,
EORI nummer:  ....................................................................... ,

Verzoekt om een uitvoer (EX/EU) document op te maken voor onze rekening en risico, ingevuld met 
de navolgende gegevens. De factuur die u hierbij moet bezigen voeg ik bij deze opdracht

Kosten aan ons belasten onder vermelding van ......................................................................................
Gegevens m.b.t. de opmaak van het uitvoerdocument Invullen hieronder
Exporteur Naam

EORI Nummer

Adres

Plaats

BTW nummer / nummer TVA

Vervoermiddel Kenteken

Container Nummer

Gegevens goederen Soort goederen

Aantal colli

Bruto / Netto gewicht

Merken en nummers

Factuur / goederenwaarde

Vrachtkosten

Goederencode 1

Plaats verlaten EU Laatste douanekantoor 2

Diverse Land van oorsprong

Land van bestemming

Gegevens kantoor en 
Terminal van
UITGANG/VERTREK
(deze vakken invullen bij 
containerverladingen)

Terminal van vertrek Naam 3

Terminal adres / Havennr.

Terminal plaats

Boeking referentie (bij containers)

Geadresseerde in het land 
van bestemming

Naam

Adres

Plaats

Land

Bovengenoemde goederen zijn niet aangemerkt als afval Vo (EC) 2013/20064 of voor tweeledig 
gebruik en worden niet uitgevoerd naar landen waarop sanctiewetgeving5 van toepassing is.

Opmerkingen:     ......................................................................................................................................

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

        .........................................................................................................................................................                    

Plaats, .................................    datum ...........- ........... - 20........   Signature: ......................................._________________________
1 Opzoeken goederencode: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=nl
2 Opzoeken douanekantoren: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=nl&Screen=0
3 Alleen invullen als de goederen niet via kantoor NL000856 (Vlissingen) uitgaan; bijv. Antwerpen of Rotterdam
4 Afval stoffen:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:190:FULL&from=EN
5 Sanctie wetgeving:  http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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