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AANVULLENDE INFORMATIE DOUANEAFHANDELING 
 
Geachte klant, 
Hierbij verzoeken wij u om aanvullende informatie te verstrekken 

t.b.v. de douaneafhandeling: Invoeraangifte Uitvoeraangifte NCTS 

  
Datum:  
 
Naam:  
 
Referentienummer:  
 
Contactpersoon:  
 
Telefoonnummer:  
 
E-mail:  

 
1 Afzender: NAW gegevens   

 
2 Afzender: EORI nummer   

 
3 Ontvanger: NAW gegevens   

 
4 Ontvanger: EORI nummer   

 
5 BTW nr importeur/exporteur:   

 
6 Machtiging DV / BFV * :   
 *) Machtiging kunt u downloaden via deze link: http://www.waalhaven-group.nl/douane/download-forms 

7 Aangiftepunt:   

 
8 Land van bestemming:   

 
9 Kantoor van bestemming:   

 
10 Douanekantoor van uitgang:   

 
11 Terminal uitgaand / inkomend:   

 

http://www.waalhaven-group.nl/douane/download-forms


 

 
12 Goederen aangeven op ** :  
 **) Let op: onze voorkeur gaat uit naar aangifte op los- of laadplaats 

13 Voorafgaande douaneregeling:   

 
14 Facturen en paklijsten:   

 
15 Aantal en soort verpakking:   

 
16 Goederensoort (en):   

 
17 Goederencode (s):   

 
18 Aanvullende eenheid (stuks):   

 
19 Gewicht bruto:   

 
20 Gewicht netto:   

 
21 Leveringsconditie + Plaats:  
 
22 Zeevrachtkosten:   

 
23 Master B/L nummer:   

 
24 Containernummer:   

 
25 Bootnaam:   

 
26 ETA / ETD Boot:   

 
27 Inleverreferentie:   

 
28 Preferentie bescheid *** :  
 ***) bv Form-A, A.TR, Eur-1, bijlage VII 

29 Bijzonderheden of anders...:  
 

Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u de gevraagde gegevens 
uiterlijk te retourneren op: 
Datum:  
 
Tijdstip:  
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