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1. Algemene volmacht direct vertegenwoordiger (Versie 2) 
 

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: 
 

Lean Customs B.V. Mosterdhof 242, 6931 AV Westervoort (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). 
 

Onderstaande tekenaar moet vermeld staan op het KVK uittreksel als tekenbevoegd 

Voornaam 

Achternaam 

Functietitel 

Plaats 

Datum 

Email adres 

Handtekening  
Met het tekenen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals omschreven op pagina 2 

 

 

 

 

1.3 Douanevertegenwoordiger 

Lean Customs B.V. 
Mickeal Schuurman, Operations Manager 

   Getekend te Westervoort                                             
   Page 1 van 2 (gegevens opdrachtgever) 
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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   De volgende bijlagen vormen onderdeel van dit contract:  
         - bijlage a) De Nederlandse Expeditievoorwaarden, te vinden op https://www.leancustoms.com/downloads 
         - bijlage b) Checklist ‘benodigde informatie en documenten’, te vinden op https://www.leancustoms.com/downloads 
1.3 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]. 
1.4    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 voorzover die behoren bij de 
aangifte.3 

Artikel 5.          DUUR EN BEËINDIGING/INTREKKING VAN DE OVEREENKOMST/MACHTIGING 

5.1   Deze overeenkomst/machtiging wordt aangegaan/geldt voor onbepaalde tijd              
5.2   Opzegging/intrekking dient per aangetekende brief te geschieden. 
5.3   Hetgeen wordt bepaald in deze overeenkomst/machtiging blijft, voorzover relevant in verband met het voldoen aan 

verplichtingen van overheidswege, ook na opzegging/intrekking van de overeenkomst/machtiging gelden. 
5.4   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. 
4 De meest recente versie van onze directe vertegenwoordiging alsook onze voorwaarden vind je op www.leancustoms.com/downloads 
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