Machtigingsformulier Exportdocumenten
Machtiging:
Volmachtgever (bedrijfsnaam)
Naam tekenbevoegd persoon
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Handelsregisternummer
E-mailadres
Telefoonnummer

Gevolmachtigde:

Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Handelsregisternummer

ExportData Services B.V.
Broekhorst 3
6866 NN Heelsum
info@exportdata.nl
66260965

De volmachtgever machtigt hierbij ExportData Services B.V. voor het aanvragen van:
(Kruis aan wat van toepassing is)
Certificaten van Oorsprong
Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
Legalisaties van handtekeningen (bijv. handelsdocument/verkoopfactuur)
Documenten worden onder volmacht bij de Kamer van Koophandel aangevraagd door ExportData Services
B.V. Handelsregisternummer: 66260965.
Op deze volmacht zijn van toepassing de bepalingen van de Artikelen 18 en 19 van het Douanewetboek van
de Unie (Verordening 952/2013 van 9 oktober 2013) en de Artikelen 6.2 BW, 3.35 BW, 3.60 lid 1 en 2 BW,
3.70 BW van het Burgerlijk Wetboek.
De ingangsdatum van deze volmacht is:
Deze volmacht is doorlopend geldig tot schriftelijke wederopzegging.

Ondertekening door de volmachtgever:
Plaats:

Naam tekenbevoegde:

Datum:

Handtekening:

Toelichting machtigingsformulier
Briefpapier of bedrijfsstempel
Belangrijk! De Kamer van Koophandel (KvK) verlangt dat het machtigingsformulier op uw officiële briefpapier is
uitgeprint. Heeft u geen briefpapier voorhanden? Dan volstaat het document met uw bedrijfsstempel erop. Deze
stempel maakt het document geldig en wordt ook erkend door de KvK.
Let wel, het gaat alleen om het formulier en niet deze toelichtingspagina. Met het retour zenden dan ook graag alleen
het machtigingsformulier (pagina 1) versturen.
Gegevens Volmachtgever
Om de machtiging rechtsgeldig te maken dient u de volgende gegevens in te vullen. Dit machtigingsformulier
overhandigen wij aan de Kamer van Koophandel om aan te tonen dat wij namens u de documenten bij hen mogen
aanvragen.
Volmachtgever:
Tekenbevoegd persoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Handelsregisternummer:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Volledige handelsnaam zoals ingeschreven in het Handelsregister Kamer van
Koophandel. Let op! Ook BV of andere bedrijfsvorm vermelden
Naam van de persoon binnen uw bedrijf die tekenbevoegd is volgens het
Handelsregister
Adres van uw bedrijfslocatie
Postcode en plaats van uw bedrijfslocatie
Indien postadres afwijkt van uw bedrijfslocatie, vul deze dan hier in
Nummer waaronder uw bedrijf ingeschreven staat bij de KvK
E-mailadres waarop wij u kunnen bereiken
Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken

Gevolmachtigde
Hier vindt u informatie over Exportdata Services. U machtigt ons om exportdocumenten aan te vragen namens uw
organisatie bij de Kamer van Koophandel.
De documenten
Wij kunnen drie type documenten voor u aanvragen, namelijk:
• Certificaat van Oorsprong: Dit certificaat bewijst welke oorsprong de door u geleverde goederen hebben.
• Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1: Een preferentieel handelsdocument dat ervoor kan zorgen dat uw
klant een verlaging of kwijtschelding van douanerechten ontvangt.
• Legalisaties van handtekeningen: Biedt extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet uw
buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat u heeft ondertekend rechtsgeldig is.
Kruis aan waarvoor u ons, ExportData Services B.V., machtigt.
* Let op: Kruist u maar 1 type document aan? Realiseer dan dat, mocht u een volgende keer een ander type document
nodig hebben dan aangekruist, u ons opnieuw moet machtigen. Dit kan onnodige vertraging veroorzaken. Wij adviseren
u daarom om alle type documenten aan te kruisen. Hier zijn geen verdere consequenties aan verbonden.
Ingangsdatum
Vanaf deze datum machtigt u ExportData Services B.V. om namens u documenten aan te vragen bij de Kamer van
Koophandel.
Handtekening
Om de machtiging geldig te maken moet de tekenbevoegde het machtigingsformulier tekenen.
Vragen?

ExportData Services B.V.
0317 428 713
info@ExportData.nl

