
 
 

 

 

Exporter Registry Form 

Wanneer je textielgoederen naar Turkije exporteert en de zending is gelijk aan of boven de 50 kg, 

dan vraagt je importeur om een ‘Exporter Registry Form’. In dit artikel geven we uitleg over het 

document en de te volgen procedures om de importeur probleemloos te kunnen laten importeren. 

 

Exporter Registry Form? 

Een Exporter Registry Form is een document waarin wordt verklaard dat een exporteur van textiel en 

kledingproducten zich heeft geregistreerd bij een door het Turkse ministerie van Handel erkend 

registratiecentrum. De registratie is verplicht als de hoeveelheid textiel die in Turkije moet worden 

ingevoerd 50 kg brutogewicht of meer bedraagt. Het document is een voorwaarde voor de registratie 

van importeurs van textiel en is een vereiste voor het inklaren van de goederen. 

De Turkse autoriteiten eisen van hun importeurs dat zij informatie van exporteurs verstrekken door 

de door de KvK gelegaliseerde exportregistratieformulieren bij registratie voor de eerste import als 

ondersteunende documenten bij te voegen. 

 

Wat moet je doen als exporteur? 

Het formulier moet in het Engels worden ingevuld. Het ingevulde formulier moet worden geprint en 

worden ondertekend door een tekeningsbevoegde functionaris van het exporteur. Het formulier 

moet vervolgens worden gelegaliseerd door de Kamer van Koophandel en vervolgens worden 

gelegaliseerd door het Turkse consulaat of worden voorzien van een apostille. 

Aangezien het registratieformulier van de exporteur deel uitmaakt van het volledige formulier dat de 

importeurs in Turkije bij de Turkse autoriteiten moeten indienen, moet de exporteur het 

gelegaliseerde formulier doorsturen naar de Turkse importeur. 

In het geval van export naar meer dan 1 importeur dient het formulier te worden ingevuld en 

gelegaliseerd voor elke importeur. Het Exporter Registry Form heeft een geldigheid van 12 maanden 

en kan voor regelmatige uitvoer naar dezelfde importeur vaker gebruikt worden. Na de periode van 

12 maanden moet voor elke importeur een nieuw formulier worden ingevuld en gelegaliseerd. 

Let op: Voor het Legaliseren van het formulier door de KvK dient het document te zijn ondertekend 

door een persoon die daartoe bevoegd is. Zorg er dus voor dat de naam en handtekening bekend zijn 

bij de KVK. 

 

 

 



EXPORTER REGISTRY FORM 

Legal Title*   

 Business Title**   

 Address*** 1. Line  

 Address 2. Line  

 Address 3. Line  

 City  

 State/Province/Region  

 ZIP  

 Country  

 Phone Number  

 Fax Number  

 URL  

 E-mail  

 Tax Authority   

 Tax Registry Number  

 Number of Employee (Yearly 

average) 

 

 

Total Sales in USD (last year) 
 

 

Year of Establishment  

 Legal (Corporate) Status  

 International quality 

certificates owned and their 

registry numbers 

 

 

Countries products are exported to 

Export country(ies) Product(s) 

 

 

 

  

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable. 

Name, surname and title in 

the company  
 

Company stamp and sing of 

the authorized person  
 

 


