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Voor de uitvoering van deze service is het noodzakelijk dat de ferrymaatschappijen en 

ShortSea terminals u toestaan de douanedocumenten te melden via Port Community 

System (PCS) van Portbase. De ferrymaatschappijen en de terminals hebben Portbase 

gemachtigd om u namens hen toestemming te verlenen om uw douanedocumenten te 

melden via het PCS, mits u akkoord gaat met de hieronder opgenomen voorwaarden 

(versie 16-01-2019). Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen en 

indien u akkoord bent met de inhoud van deze voorwaarden dit aan te geven door 

middel van de knop onderaan de voorwaarden.  

1. Een actueel overzicht van de deelnemende ferrymaatschappijen en shortsea-

terminals (hierna: “Terminals”) die Portbase hebben gemachtigd om u namens hen 

toestemming te verlenen om in het kader van het gebruik van de Melding Import 

Documentatie uw douanedocumenten te melden via het PCS staat hier vermeld. Dit 

overzicht met Terminals kan door Portbase van tijd tot tijd worden uitgebreid ingeval 

één of Terminals Portbase een volmacht verlenen dan wel worden beperkt ingeval 

één of meer Terminals hun volmacht intrekken.  

2. Het onder artikel 1 van deze voorwaarden opgenomen overzicht aan Terminals kan 

worden uitgebreid ingeval één of meer ferrymaatschappijen en/of terminals 

Portbase een volmacht verlenen dan wel worden beperkt ingeval één of meer 

Terminals hun volmacht intrekken.  

3. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het door u melden van 

douaneformulieren aan de Terminal(s) via het PCS. Toepassing van uw eigen 

voorwaarden en/of voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk door de Terminals 

van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de door u van 

de Terminals afgenomen diensten en/of vervoer. Hierop zijn de tussen u en de 

Terminals en de daarop eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden 

van toepassing.  

4. U verklaart en garandeert hierbij dat informatie door of namens u verstrekt aan de 

Terminals juist en volledig zal zijn. U geeft de Terminals toestemming om de 

verstrekte informatie te gebruiken en bekend te maken aan de bevoegde 

autoriteiten. De Terminals zijn 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. U blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor het nakomen en vervullen van douaneverplichtingen met 

betrekking tot uw containers en lading, en u vrijwaart de Terminals tegen 

vorderingen, van welke aard ook, welke dienaangaande worden ingesteld tegen de 

Terminals, waaronder begrepen de juridische kosten van de Terminals voor verweer 

tegen dergelijke vorderingen, gerechtelijk of buitengerechtelijk.  

5. De Terminals zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik 

van PCS of hun eigen systeem om documenten uit te wisselen, tenzij deze schade is 

veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Terminals. De Terminals  zijn in het 

bijzonder, zonder op enige wijze de toepasselijkheid van de beperking van hun 

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 hun eigen systeem, (II) de 
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informatie verstrekt op of via PCS of hun eigen systeem, (III) onderschepping, 

wijziging of misbruik van informatie verzonden aan of door Terminals of u, (IV) 

functioneren of niet-beschikbaarheid van PCS of hun eigen systeem, (V) verlies van 

gegevens, (VI) downloaden of gebruik van software beschikbaar gesteld door 

Portbase of de Terminals, (VII) vorderingen van derde partijen in verband met het 

gebruik van PCS of  hun eigen systeem, of (VIII) enige andere oorzaak. 

6. De Terminals hebben het recht om op ieder moment haar toestemming voor het 

melden van één, meerdere of alle douaneformulieren in te trekken zonder dat u 

aanspraak kunt maken op vergoeding van schade en/of kosten.  

7. De Terminals hebben het eenzijdige recht om deze voorwaarden te wijzigingen. De 

gewijzigde voorwaarden komen vanaf de datum inwerkingtreding de plaats in van de 

huidige voorwaarden. 

8. Op deze voorwaarden zijn in de tussen u en de Terminal gesloten overeenkomst 

opgenomen rechtskeuze en forumkeuze van toepassing. Bij afwezigheid van een 

tussen u en de Terminal overeengekomen rechtskeuze en/of forum keuze geldt dat 

deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en/of dat geschillen in 

verband met deze voorwaarden bij uitsluiting van andere rechtbanken worden 

voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam. 

Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van voorwaarden die de Terminals verbinden aan 

hun toestemming voor het melden van douaneformulieren via het Port Community System 

en ik ga akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. * 
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