
Bezoekadres:
Ugchelseweg 11
7335 JP Apeldoorn
The Netherlands

Postadres:
Postbus 1115
7301 BJ Apeldoorn

MACHTIGING

M

Speciaal om voor en namens Opdrachtgever conform artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie
(Verordening nr. 952/2013/EU):

1. de in de douane- en andere wetgeving voorgeschreven aangiften te verrichten in naam en voor rekening
    van Opdrachtgever (directe vertegenwoordiging);
2. alle handelingen te verrichten en communicaties te plegen tot en met de beëindiging van de verificatie
    welke in verband staan met dan wel leiden tot de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld;
3. verzoeken te doen tot terugbetaling/kwijtschelding;
4. bezwaarschriften in te dienen;
5. en al datgene verder te verrichten wat Cargo ter zake nader nodig, nuttig of raadzaam voorkomt.

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan,

Statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende aan de Ugchelseweg 11, 
7335 JP te Apeldoorn (hierna te noemen “Cargo”).

Datum: 

Bezoekadres:
Ugchelseweg 11
7335 JP Apeldoorn
The Netherlands

Postadres:
Postbus 1115
7301 BJ Apeldoorn

Bezoekadres:
Ugchelseweg 11 
7335 JP Apeldoorn 
The Netherlands

Postadres:
Postbus 1115 
7301 BJ Apeldoorn

T. +31(0)55 533 94 43
E. export@car-go.nl

KvK  08152223 
Btw  NL81.71.26.843.B01 
IBAN NL82RABO0312452942 
BIC    RABONL2U

   Bij deze ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Cargo, te raadplegen op www.car-go.nl

Datum / Plaats:

Naam:

Handtekening: 

OPDRACHTGEVER

Versie: 30.7.2020

Naam:

Handtekening: 

CARGO

Cargo is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien het een rechtshandeling betreft waarbij 
Cargo optreedt als gevolmachtigde van een of meer andere bij die rechtshandeling betrokkenen.

Deze Overeenkomst en de hierbij verleende machtiging zijn aangegaan: (gekozen optie aankruisen)

Voor een onbepaalde looptijd.
Voor een bepaalde tijd, te weten 1 jaar. 
Voor de duur van de goederenzending.

1. OPDRACHTGEVER:

Naam:

Adres:

Postcode:

E-mailadres:

KvK nummer:

BSN-nummer (particulier):

2. CARGO INTERNATIONAL BV/CAR-GO INTERNATIONAL BV/CARGO ADMINISTRATION SERVICE BV

Plaats:

Btw nr:

EORI-nummer:
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