
 

 

Machtigingsformulier Exportdocumenten 

 

 

 

 

 Gevolmachtigde:  

 
ExportData Services B.V. 

 Adres Broekhorst 3 

 Postcode en woonplaats 6866 NN Heelsum 

 E-mailadres info@exportdata.nl 

 Handelsregisternummer 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:  

    

  
 

Machtiging: 

 Volmachtgever (bedrijfsnaam)  

 Naam tekenbevoegd persoon  

 Adres  

 Postcode  

 Plaats  

 Handelsregisternummer   

 E-mailadres  

 Telefoonnummer  

mailto:info@exportdata.nl


 

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:   Volledige handelsnaam zoals ingeschreven in het Handelsregister Kamer van 

Koophandel. Let op! Ook BV of andere bedrijfsvorm vermelden 
Tekenbevoegd persoon: Naam van de persoon binnen uw bedrijf die tekenbevoegd is volgens het 

Handelsregister 
Adres: Adres van uw bedrijfslocatie 
Postcode en plaats: Postcode en plaats van uw bedrijfslocatie 
Postadres: Indien postadres afwijkt van uw bedrijfslocatie, vul deze dan hier in  
Handelsregisternummer: Nummer waaronder uw bedrijf ingeschreven staat bij de KvK 
E-mailadres: E-mailadres waarop wij u kunnen bereiken 
Telefoonnummer: 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 



 

 

Authorization form Export documents 

 

 

Authority: 

Power of Attorney (company name)  

Name authorized person  

Address  

Zipcode and city  

Mailing address  

Trade Register Number  

E-mail address  

phone number  

 

 

Authorized Representative: 

 
ExportData Services BV 

 Address Broekhorst 3 

ZIP code and address 6866 NN Heelsum 

E-mail address info@exportda ta.nl 

Trade Register Number 66260965 

 

 

The principal hereby authorizes ExportData Services BV to request: 
  (Tick all that apply) 
 

 Certificates of Origin 

 Movement certificates EUR.1 

 Legalizations of signatures (e.g. commercial document/sales invoice) 

 
Documents are requested under power of attorney from the Chamber of Commerce by ExportData Services 
BV Trade Register number: 66260965.  
 
This power of attorney is subject to the provisions of Articles 18 and 19 of the Union Customs Code 
(Regulation 952/2013 of 9 October 2013) and the Articles 6.2 Dutch Civil Code, 3.35 Dutch Civil Code, 3.60 
paragraph 1 and 2 Dutch Civil Code, 3.70 Dutch Civil Code. 
  

The effective date of this power of attorney:   

  
This power of attorney is valid continuously until further written notice. 
 
 
Signature by the proxy giver: 
 

Place:   Name authorized signatory:  

Date:   Signature:  
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Explanation authorization form 
 
Letterhead or company stamp 
Important! The Chamber of Commerce (KvK) requires the authorization form to be printed on your official letterhead. 
Don't have stationery available? Then the document with your company stamp on it will suffice. This stamp makes the 
document valid and is also recognized by the Chamber of Commerce. 
 
Please note, this only concerns the form and not this explanatory page. When returning, please only send the 
authorization form (page 1). 
 
Details of the proxy giver 
To make the authorization legally valid, you must fill in the following information. We hand over this authorization form 
to the Chamber of Commerce to demonstrate that we can request the documents from them on your behalf. 
 
Authorized representative:   Full trade name as registered in the Trade Register Chamber of Commerce. NB! Also 

mention BV or other company form 
Authorized person:  Name of the person within your company who is authorized to sign according to the 

Trade Register 
Address:  Address of your business location 
Postal code and city:  Postal code and city of your business location 
Postal address:  If postal address differs from your business location, please enter it here 
Trade register number:  Number under which your company is registered with the Chamber of Commerce 
E-mail address:  E-mail address where we can reach you 
Phone number:  Phone number where we can reach you 
 
Trustee 
Here you will find information about Exportdata Services. You authorize us to request export documents on behalf of 
your organization from the Chamber of Commerce. 
 
The documents 
We can request three types of documents for you, namely: 

• Certificate of Origin: This certificate proves the origin of the goods delivered by you. 

• Movement Certificate EUR.1: A preferential trade document that can ensure that your customer receives a 
reduction or waiver of customs duties. 

• Legalizations of signatures: Provides additional legal certainty in international trade. For example, your foreign 
customer knows that the document you have signed is legally valid. 
 

Tick what you authorize us, ExportData Services BV, for. 
* Note: Are you only ticking 1 type of document? Please realize that if you need a different type of document next time 
than checked, you will have to authorize us again. This may cause unnecessary delay. We therefore advise you to tick all 
types of documents. There are no further consequences associated with this. 
 
starting date 
From this date you authorize ExportData Services BV to request documents on your behalf from the Chamber of 
Commerce. 
 
Signature 
To make the authorization valid, the person authorized to sign must sign the authorization form. 
 
Ask? 

 
ExportData Services BV 
0317 428 713 
info@ExportData.nl 


