VERZENDBEWIJS (voor de klant)

CN23

15

Pakket, Aangetekend Pakket buiten de Europese Unie en Brief/Pakket met Verzekerservice buiten de
Europese Unie (tot 20 kg) Uitsluitend gebruiken bij frankering met Frankeermachine & (Digitale) Postzegel.

Lees voor het invullen eerst de toelichting op de achterzijde. Mag ambtshalve worden geopend

Van (A1)

Deze barcodesticker verwijderen en op de adreszijde van het pakket plakken

B-P-2

Uw naam
Bedrijfsnaam
Straat + huisnummer
Postcode en plaats
The Netherlands

Land
Aan (A2)
Naam

ekenstemp
dagt
el

Uw barcodenummer

Bedrijfsnaam
Straat + huisnummer

Aanvullende services (B1)

Postcode en plaats
Land (in hoofdletters)

Met Track & Trace

BTW-code (indien bekend)

A angetekend

In geval van onbestelbaarheid (A3)

Met Verzekerservice

Indien het pakket niet bezorgd kan worden, wordt uw pakket teruggezonden.

Verzendkosten (B2)
Indien u uw poststuk niet retour wilt, kruis dit hier aan

€

Douaneverklaring (C) Let op, de grijze vakken alleen invullen bij handelsmonster, retourgoederen en overig
Dit poststuk bevat (C1)
Geschenk
Documenten

Handelsmonster
 Retourgoederen
O verig

Nauwkeurige omschrijving v.d. inhoud (C3)

X 1015 (versie 0811)

Doe blad 2 en 3 in de verzendenvelop en plak deze op het poststuk

Telefoon / e-mail

Factuur
Factuurnummer
Aantal (C4)

Netto gewicht (kg) (C5)

Certificaat
Certificaatnummer
Waarde (€) (C6)

Licentie
Licentienummer
Goederencode (C7)

Totaal aantal pakketten (C2)

Land van oorsprong (C8)

Totaal

Opmerkingen / speciale vermelding (C9)

(goederen zijn bijvoorbeeld onderhevig aan quarantaine, sanitaire/
gezondheids- of andere invoerbeperkingen

Ik verklaar dat de vermelde gegevens op deze douaneverklaring juist zijn ingevuld en dat het poststuk geen enkele gevaarlijke stof
bevat die door de wet of postale voorschriften wordt verboden.

Datum

Handtekening

CN23

Postal Administration of The Netherlands
This item/parcel may be opened officially.

Van / From
Bedrijfsnaam / Business
Straat + huisnr. / Street + no.
Postcode en plaats / Postal code & City
The Netherlands

Land van herkomst / Country of origin
Aan / To
Naam / Name

Uw barcodenummer / Barcode Number

Bedrijfsnaam / Business

stempel / date o
fp
ken
o

sti

ng

Straat + huisnr. / Street + no.

gte
da

Postcode en plaats / Postal code & City
Land van bestemming / Country of destination

Met Track & Trace

Tel.nr. of e-mail importeur / Importer’s telephone or e-mail
BTW-code importeur (indien bekend) / VAT no (if known)

A angetekend

Toelichting / Remarks
Indien de zending niet bezorgd kan worden, wordt deze teruggezonden. In case of non-delivery,
return goods to sender by standard-service (Except when the box below has been ticked)
Indien u uw zending niet retour wilt, kruis dit hier aan / Treat as abandoned

Met Verzekerservice
Verzendkosten / Shipping charges
€

Douaneverklaring / Customs Declaration
Categorie / Category
Geschenk / Gift
Documenten / Documents

Handelsmonster / Commercial sample
Factuur / Invoice
Certificaat / Certificate
Licentie / Licence
Totaal aantal pakketten
Total number of parcels
Retourgoederen / Returned goods 				
O verig / Other

P 1015 (versie 0811)

Omschrijving v.d. inhoud / Description of contents

Aantal / Quantity

Net. gewicht / Net. weight (kg)

Waarde / Value (€)

Goederencode / HS Tariffnr.

Land van oorsprong / Country of origin

Totaal / Total

Opmerkingen / Comments

Ik verklaar dat de vermelde gegevens op deze douaneverklaring juist zijn ingevuld en dat het poststuk geen enkele gevaarlijke
stof bevat die door de wet of postale voorschriften wordt verboden. I certify that the particulars given in this customs declaration
are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by postal or customs
regulations .
Datum / Date
Handtekening / Signature

CN 23 CUSTOMS DECLARATION (Déclaration en douane)

B-P-2

Uw naam / Name

CP71

Postal Administration of The Netherlands
This item/parcel may be opened officially.

From (Sender)

B-P-2

Uw naam / Name
Bedrijfsnaam / Business
Straat + huisnr. / Street + no.
Postcode en plaats / Postal code & City
Land van herkomst / Country of origin

The Netherlands

Services

Bedrijfsnaam / Business
Straat + huisnr. / Street + no.

stempel / date o
fp
ken
o

Aanvullende services

Postcode en plaats / Postal code & City
Land van bestemming / Country of destination

sti

ng

gte
da

Met Track & Trace

Tel.nr. of e-mail importeur / Importer’s telephone or e-mail
BTW-code importeur (indien bekend) / VAT no (if known)

A angetekend

Toelichting / Remarks

Met Verzekerservice

In case of non-delivery, return goods to sender by standard-service
(Except when the box below has been ticked)

Shipping charges

Treat as abandoned

€
Customs stamp

Customs Duty

Declaration by addressee
I have received the goods as described on this note
P 1015 (versie 0811)

Date	Signature
I certify that the particulars given in this customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
prohibited by legislation or by postal or customs regulations.

Date

Signature

CP 71 DISPATCH NOTE (Bulletin d’expédition)

To (Addressee)
Naam / Name

B1: Aanvullende services
• 	Aangetekend Pakket: Uw poststuk is verzekerd tot een maximaal bedrag van € 500,-. U ontvangt
standaard een handtekening voor ontvangst.
• 	Pakket of brief met Verzekerservice: Uw poststuk is verzekerd tot een maximaal bedrag van € 5500,-.
De geadresseerde tekent voor ontvangst.
Minimaal één van de rubrieken onder Aanvullende services moet zijn aangekruist. Wijzigingen in de aanvullende diensten maken dit verzendbewijs ongeldig.
Let op: Voor het versturen van geld, cheques, sieraden, toegangskaarten en andere kostbaarheden dient
gebruik gemaakt te worden van Verzekerservice om voor schadevergoeding in aanmerking te kunnen komen.
Voor Brieven naar het buitenland met Verzekerservice is een sealbag verplicht.

Algemeen
Met de ondertekening van de voorzijde van dit formulier geeft u
aan dat u akkoord gaat met de ’Algemene Voorwaarden PostNL B.V.
voor het universele postdienst’ (laatste versie).Tevens verklaart u
dat de op de douaneverklaring aan de voorzijde vermelde gegevens
juist zijn en dat het poststuk geen enkele gevaarlijke stof bevat,
noch goederen waarvan postale voorschriften het vervoer verbieden. Onduidelijke of onvolledige invulling van de douaneverklaring
kan leiden tot aanzienlijke vertraging.
Gebruik formulier
Dit formulier dient uitsluitend gebruikt te worden voor poststukken
naar bestemmingen buiten de Europese Unie (zone EUR 3 en
Wereld):
1. Pakket met Track &Trace tot 20 kg
2. Aangetekend Pakket tot 20 kg
3. Pakket met Verzekerservice tot 20 kg
4. Brief met Verzekerservice die goederen bevat
Voorwaarden betreffende de invoer
De afzender hoort zelf na te gaan, of en op welke voorwaarden
de invoer van de per post te verzenden goederen in het land
van bestemming is toegestaan. De acceptatie door PostNL van
poststukken die goederen bevatten waarvan de uitvoer, doorvoer
of invoer verboden is of die anderszins niet aan de geldende
voorschriften voldoen leidt er niet toe, dat PostNL aansprakelijk is
voor de nadelige gevolgen van de verzending van deze goederen.
Poststukken die niet aan de voorwaarden van invoer, doorvoer
of uitvoer voldoen kunnen in het uiterste geval in beslag worden
genomen.

C: Douaneverklaring
De rubrieken dienen per artikel te worden ingevuld. De grijze rubrieken dienen alleen ingevuld te worden bij
handelszending, handelsmonster of het verzenden van retourgoederen. Handelszendingen zijn goederenzendingen die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf worden verzonden ongeacht of hier een
betaling c.q. vergoeding tegenover staat.
Met handelsmonster worden artikelen van geringe waarde verstaan, die als voorbeeld dienen om over handelsgoederen te kunnen oordelen.
Met documenten worden verzamelingen van gegevens bedoeld, waarvan de waarde als gering beschouwd kan worden.
• 	C1: Dit pakket bevat: Deze gegevens zijn onder andere van belang bij het bepalen van verschuldigde invoerrechten. Kruis aan wat van toepassing is. Door het plaatsen van een kruisje bent u niet ontheven van de verplichting de inhoud nauwkeurig te omschrijven. Bovendien geeft het
geen enkele zekerheid dat het poststuk vrij van invoerrechten en/of andere heffingen wordt ingevoerd. Indien het pakket een factuur, certificaat
en/of licentie bevat, dient het desbetreffende vakje aangekruist te worden. Vermeld ook het specifieke nummer.
• 	C2: Totaal aantal pakketten: Meerdere pakketten van één afzender aan één geadresseerde worden voor douaneafhandeling b
 eschouwd als
één poststuk. Door vermelding van het totaal aantal pakketten voor één geadresseerde worden fouten en eventuele dubbele heffingen bij invoer
voorkomen. Elk pakket dient afzonderlijk voorzien te zijn van een verzenddocument.
• 	C3: Omschrijving per artikel: Beschrijf nauwkeurig en volledig de inhoud van het pakket per artikel in de taal van het land van bestemming of in
het Engels. Gebruik geen algemene aanduidingen zoals ’levensmiddelen’ of reserve onderdelen’,maar geef een exacte omschrijving.
• 	C5: Netto gewicht per artikel: Het nettogewicht van elk artikel afzonderlijk invullen.
• 	C6: Waarde per artikel: De (douane)waarde van elk artikel in euro’s invullen.
• 	C7: Goederencode: Vermeld per artikel minimaal de eerste zes cijfers van de goederencode of Harmonized System Code (goederenstatistiek)
van Nederland of van het land van bestemming. Meer informatie is te vinden op internet: www.douane.nl.
• 	C8:  Land van oorsprong: Vermeld per artikel het land waar de goederen zijn geproduceerd of geassembleerd.
• 	C9: Opmerkingen/speciale vermelding: Indien goederen onderhevig zijn aan quarantaine, sanitaire /gezondheid of andere invoer
beperkingen dient dit aangegeven te worden.
Navragen en schadevergoedingen
Navragen of schadeclaims kunnen slechts in behandeling worden genomen op vertoon van het gestempelde verzendbewijs en bij indiening binnen
zes maanden na aanbieding van hst poststuk aan PostNL. Op het vervoer van:
1. 	Pakket met Track &Trace tot 20 kg
2. Aangetekend Pakket tot 20 kg
3. Pakket met Verzekerservice tot 20 kg
4. Brief met Verzekerservice die goederen bevat
zijn de ’Algemene Voorwaarden PostNL B.V. voor het universele postdienst’ van toepassing. Deze voorwaarden beperken de aansprakelijkheid van
PostNL voor de gevolgen van onder andere verlies, beschadiging of diefstal van (een deel van) het poststuk. De genoemde algemene voorwaarden
zijn te vinden op www.PostNL.nl.
Navragen
De status van uw poststuk kunt u volgen op www.tracktrace.nl. U gebruikt hiervoor de postcode van de geadresseerde en de b
 arcode die op de
voorzijde van dit verzendbewijs is aangebracht. Bewaar deze daarom zorgvuldig.
Bijsluiting factuur
Bij handelszendingen moet altijd een factuur bijgesloten worden. Bevestiging van de factuur aan de buitenzijde van het poststuk, in een envelop,
kan de invoer bespoedigen.

