
 

 

1. Algemene volmacht direct vertegenwoordiger 

1.1 Opdrachtgever 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode en Plaatsnaam: 

BTW-nummer: 

EORI-nummer: 

*Benodigd document: Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden 

 

1.2 Volmacht douane/algemene volmacht 

Ik/Wij (de opdrachtgever) machtig(en) hierbij:  

The Freight Hero (hierna te noemen douanevertegenwoordiger) 
Het optreden als douanevertegenwoordiger in directe vertegenwoordiging richting douaneautoriteiten 

en kamers van koophandel, het doen van aangiften, certificeringen en legalisaties, het verrichten van 

(terug)betalingen en het ontvangen van aanmaningen, mededelingen, aangiften en betalingen namens 

en voor onze rekening. Dit in overeenstemming met Artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie 

(Verordening nr. 952/2013/EU). 

 

 

 

 
The Freight Hero (handelsnaam van TFH-VEN B.V.)  

KVK: 75460149 – EORI: NL860291170 

Vertegenwoordigd door F.J. van Essen - Bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32013R0952


 

 

Onderstaande tekenaar moet vermeld staan op het KVK-uittreksel als tekenbevoegd 

Voornaam 

Achternaam 

Functietitel 

Plaats 

Datum 

Email adres 

Handtekening  

 

 

 

 

1.3 Douanevertegenwoordigers 

TFH VEN BV (The Freight Hero) is tevens gerechtigd de uitvoering van deze 

overeenkomst/machtiging te laten geschieden door hierna genoemde derden 

douanevertegenwoordigers: 

• Customs Support Group, Willem Barentszstraat 11-19, 3165 AA Rotterdam 

• SCS BV, Denekamperstraat 73, 7630 AC Ootmarsum 

• Fidocs BV, Achterzeedijk 57, 2992 SB Barendrecht 

• Rotterdam Customs Service BV, Jogchem van der Houtweg 13, 2678 HA De Lier 

• European Customs Clearance B.V., Hazopweg 3, 9130 Kallo (België) 

• Lean Customs BV, Mosterdhof 242, 6931 AV Westervoort 

• Datalog GmbH, Überseetor 20, 28217 Bremen (Duitsland)  

 

Partijen kunnen zich beroepen op de Nederlandse Expeditievoorwaarden (inclusief de 

arbitrageclausule). De benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens, waaronder deze 

machtiging, dienen aan de derdepartij ter beschikking te worden gesteld 

 

Artikel 1.          ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn op de verhouding tussen partijen de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden[1] van toepassing, inclusief de arbitrageclausule. Van toepassing is dan de 
laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden die geldt op het moment van het 
verrichten van de handelingen/werkzaamheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1.2 Tenzij anders overeengekomen zal de Direct Vertegenwoordiger op basis van de hem bekende 
informatie - indien het belang van de Opdrachtgever daarmee wordt gediend -, aanwezig zijn bij 
monsternemingen en fysieke opnames[2]. 
 

1.3 De Direct Vertegenwoordiger is - indien hij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt - gerechtigd om 
het verrichten van handelingen en werkzaamheden voortvloeiend uit deze 
overeenkomst/machtiging, te weigeren. 
 

Artikel 2.          VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

2.1   De Opdrachtgever is verplicht alle benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens nodig voor 
het uitvoeren van deze overeenkomst (ook per individuele zending/transactie) aan de Direct 
Vertegenwoordiger te verstrekken die mede op basis van de toepasselijke regelgeving en deze 
overeenkomst kunnen worden verlangd.  

2.2   De Direct Vertegenwoordiger dient van de Opdrachtgever de benodigde bescheiden, inlichtingen 
en gegevens te verlangen waarvan het belang om een juiste aangifte te verrichten bij hem 
redelijkerwijs bekend is.  

2.3   De Direct Vertegenwoordiger zal op basis van bovengenoemde gegevens de aangifte verrichten. 

 

Artikel 3.          ZEKERHEIDSTELLING/BETALING VAN RECHTEN 

3.1   Tenzij anders overeengekomen zal voor de zekerheidstelling en de betaling van rechten, 
heffingen en belastingen aan de Belastingdienst/Douane gebruik worden gemaakt van de 
faciliteiten van de Direct Vertegenwoordiger. 

 

Artikel 4.          ADMINISTRATIEVERPLICHTING  

 4.1  De Direct Vertegenwoordiger is op basis van de aan hem verstrekte vergunning ‘elektronisch 
aangeven’ verplicht een administratie te voeren, waarin per aangifte de (originele) documenten en 
bescheiden moeten worden bewaard. De Opdrachtgever is verplicht gedurende dezelfde periode 
een afschrift van de door hem verstrekte documenten en bescheiden te bewaren.[3] 

4.2   Onverlet artikel 4.1 is de Opdrachtgever wettelijk verplicht alle gegevens met betrekking tot de 
aangifte, de bescheiden en de overige gegevens met betrekking tot de transactie te bewaren in 
zijn administratie voor zover die behoren bij de aangifte.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel 5.          GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING 
 

Maakt u gebruik van een doorlopende goederentransportverzekering? (Ja/Nee) 
 
 

Indien: Ja – De verzekeringspremie is gebaseerd op: 
(graag met een “X” bevestigen) 

• 0,30% van de goederenwaarde 

• 0,45% van de goederenwaarde 
• 0,50% van de goederenwaarde 

• Anders, namelijk:                   % van de goederenwaarde 
 
 

Artikel 6.          DUUR EN BEËINDIGING/INTREKKING VAN DE OVEREENKOMST/MACHTIGING 

6.1   Deze overeenkomst/machtiging wordt aangegaan/geldt voor onbepaalde tijd              
6.2   Opzegging/intrekking dient per aangetekende brief te geschieden. 
6.3   Hetgeen wordt bepaald in deze overeenkomst/machtiging blijft, voor zover relevant in verband 

met het voldoen aan verplichtingen van overheidswege, ook na opzegging/intrekking van de 
overeenkomst/machtiging gelden. 

6.4   De Direct Vertegenwoordiger is gerechtigd deze machtiging ook na intrekking - in het kader van 

eventuele controles van overheidswege - te bewaren. 

 

 
1 De Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de 

arrondissementsrechtbanken te Amsterdam,  
   Arnhem, Breda en Rotterdam, zijn tevens raadpleegbaar op www.fenex.nl onder voorwaarden. 
2 Raadzaam is dat partijen nagaan of nadere afspraken wenselijk zijn in verband met de aard van de 

producten etc.  
3 De bewaartermijn geldt voor een periode van 7 jaar na de datum waarop het douanetoezicht is 

beëindigd. 

0,

http://www.fenex.nl/Documents/Nederlandse%20Expeditievoorwaarden%20(1%20juli%202004).pdf
http://www.fenex.nl/
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