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Toelichting en 
algemene voorwaarden 
Vergunning voor het gebruik van een 
verzegeling van een bijzonder model

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning voor het gebruik 
van een verzegeling van een bijzonder model’.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u verzegelingen van een bijzonder model 
gebruiken als identificatiemaatregel binnen de douaneregeling 
‘Douanevervoer (Unie- of Gemeenschappelijk douanevervoer)’.

De verzegeling(en) die u mag gebruiken vindt u:
 – op douane.nl
 – in de individuele voorwaarden van uw vergunning.

U mag de verzegelingen alleen gebruiken bij vervoermiddelen of colli 
die voor verzegeling zijn goedgekeurd. U moet alle maatregelen 
nemen die nodig zijn om de goedgekeurde
verzegelmiddelen veilig te bewaren.

Wanneer mag u de vergunning niet gebruiken?
U kunt de vergunning niet gebruiken als de goederen volgens 
Uniebepalingen, Gemeenschappelijke bepalingen en/of nationale 
bepalingen niet onder de douaneregeling ‘Douanevervoer’ mogen 
worden geplaatst.

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder. 

Algemeen
Als de Douane bij het kantoor van vertrek om uw vergunning 
vraagt, moet u de vergunning altijd laten zien.

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. Algemene 
regels over de administratieve verplichtingen vindt u in het 
‘Handboek Douane’ op douane.nl.

Hebt u geen AEO-vergunning ‘Douanevereen voudigingen’ volgens 
‘Verordening nr. 952/2013 (DWU)’, artikel 38, lid 2 letter a? Dan kunnen 
voor u speciale regels gelden voor de inrichting van de administratie 
en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de individuele 
voorwaarden in uw vergunning.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze 
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook 
individuele voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw 
vergunning.

http://douane.nl
http://douane.nl
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