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AANMELDINGSFORMULIER BETREFFENDE ELEKTRONISCHE DATAUITWISSELING VIA HET PORT 

COMMUNITY SYSTEEM VAN PORTBASE  

Ondergetekende (“Gebruiker”) is klant of gebruiker van de containerterminaldiensten van de Kramer 

Group B.V. , waaronder vallen, RCT B.V., KCL B.V. en KCR B.V. gevestigd op de Missouriweg 17, 3199 

LB, Maasvlakte, en ook gebruiker van het Port Community Systeem (“PCS”), in eigendom en 

exploitatie van Portbase B.V. De elektronische data uitwisseling tussen Gebruiker en Kramer Group 

B.V. zal plaatsvinden tussen Gebruiker en Kramer Group B.V.’s Terminal Systeem (“TS”) door middel 

van PCS. Middels dit formulier verzoekt Gebruiker Kramer Group B.V. om Gebruiker in staat te stellen 

de voor de douane noodzakelijke documentgegevens elektronisch in te dienen bij Kramer Group B.V. 

via PCS. De vereiste documentdetails moeten worden ingevoerd in PCS voorafgaand aan het verzoek 

tot toestemming om containers af te leveren of op te halen.  

Dit aanmeldingsformulier dient te worden getekend door iemand die bevoegd is (statutaire directeur 

of gevolmachtigde) om Gebruiker te vertegenwoordigen. Door middel van ondertekening van dit 

aanmeldingsformulier verklaart Gebruiker akkoord te zijn met de voorwaarden opgenomen of 

verwezen naar in dit formulier alsmede dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.  

 

De gegevens van de Gebruiker zijn:                     * = verplicht  

 

Volledige naam Gebruiker:  *    

    

Nummer Kamer van Koophandel (“KvK”) Gebruiker:  *   

    

Volledige naam gevolmachtigde: *   

    

Adres: *   

    

E-mailadres: *   

    

Telefoonnummer: *   

    

Douanevergunningsnummer (“EORI”):  *   

    

Domiciliëringsprocedure Importlicentienummer (“DIN”):       

    

 Domiciliëringsprocedure Entrepotlicentienummer (“DEN”):      

    

 AEO-certificaatnummer:     
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 De volgende documenten dienen bij dit aanmeldingsformulier te worden gevoegd:   

− een recent uittreksel van de KvK betreffende de Gebruiker;  
− een kopie van een geldig ID-document van Gebruiker’s gevolmachtigde die dit formulier     
ondertekent;  
− een kopie van de douanevergunning, bij gebruik van DIN-regeling/DEN-regeling.   
  

In geval van wijziging van een van de ingevoerde gegevens in dit formulier of gegevens die nodig zijn 

voor de uitvoering van Kramer Group B.V.’s dienstverlening aan Gebruiker, dient Gebruiker Kramer 

Group B.V. voorafgaand aan het ingaan van deze wijziging te informeren.  

   

  

Handtekening van Gebruiker’s gevolmachtigde:  …………………………………………………………..  

  

  

Datum:       …………………………………………………………..   

  

Gaarne dit formulier te retourneren aan Kramer Group B.V. op een van de volgende manieren:   

- via post:   Kramer Group B.V. 
  Missouriweg 17 
  3192 LB Maasvlakte 
  T.a.v. Rene Hoofdman 
 
- via e-mail:  R.Hoofdman@kramergroup.nl 

 

Voorwaarden  

Gebruiker verklaart en garandeert hierbij dat informatie door of namens Gebruiker verstrekt aan Kramer Group B.V. juist en volledig zal 

zijn. Gebruiker geeft Kramer Group B.V. toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken en bekend te maken aan de autoriteiten. 

Kramer Group B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van informatie of informatie die onjuist of onvolledig blijkt te zijn, noch voor enige 

vorderingen die daaruit voortvloeien, direct of indirect, van welke aard ook. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het 

nakomen en vervullen van douaneverplichtingen met betrekking tot containers en vracht, en Gebruiker vrijwaart Kramer Group B.V. tegen 

vorderingen, van welke aard ook, welke dienaangaande worden ingesteld tegen Kramer Group B.V., waaronder begrepen Kramer Group 

B.V.'s juridische kosten voor verweer tegen dergelijke vorderingen, gerechtelijk of buitengerechtelijk. De meest recente versie van de 

algemene voorwaarden van de VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) is van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u 

verstrekt en zullen nogmaals op verzoek kosteloos aan u worden verstrekt, of u kunt deze downloaden van de website van de VRTO, 

www.vrto.nl, door op ‘Algemene Voorwaarden’ te klikken. Kramer Group B.V. wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden 

uitdrukkelijk van de hand. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit document en de VRTO-voorwaarden zullen de bepalingen in dit 

document prevaleren. Kramer Group B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van PCS of TS om 

documenten uit te wisselen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kramer Group B.V.. Kramer Group B.V. is in 

het bijzonder, zonder op enige wijze de toepasselijkheid van de beperking van aansprakelijkheid te beperken, niet aansprakelijk voor 

schade voortvloeiend uit (I) gebreken, virussen of andere defecten veroorzaakt door apparatuur en/of software in verband met toegang tot 

of gebruik van PCS of TS, (II) de informatie verstrekt op of via PCS of TS, (III) onderschepping, wijziging of misbruik van informatie 

verzonden aan of door Kramer Group B.V. of de aanvrager, (IV) functioneren of niet-beschikbaarheid van TS of PCS, (V) verlies van 

gegevens, (VI) downloaden of gebruik van software beschikbaar gesteld door Portbase of Kramer Group B.V., (VII) vorderingen van derde 

partijen in verband met het gebruik van PCS of TS, of (VIII) enige andere oorzaak. 


