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DATA UITWISSELING MET BARGE CENTER WAALHAVEN VIA PORTBASE
U bent klant van Portbase B.V. en u maakt uit dien hoofde gebruik van het Port Community System dat door Portbase
B.V. wordt beheerd en geëxploiteerd. Via het Port Community System vindt ook elektronische data uitwisseling plaats
tussen U en Barge Center Waalhaven (BCW) door gebruikmaking van haar Terminal Management System (TMS).
Om die reden verzoekt BCW u door ondertekening van dit formulier in te stemmen met de toepasselijkheid van alle
onderaan dit formulier opgenomen bepalingen, waaronder tevens begrepen de toepasselijkheid van de VRTO- en de
FENEX-voorwaarden, incl. arbitrageclausules. De VRTO- en FENEX voorwaarden worden met dit formulier aan U ter
hand gesteld. Door ondertekening van dit formulier wordt ook de ontvangst van beide (VRTO + FENEX)-voorwaarden
bevestigd.
Middels dit formulier kunt U BCW tevens verzoeken het voor uw onderneming mogelijk te maken via het Port
Community System de meest voorkomende importdocumenten aan BCW voor te melden.
De onderstaande importdocumenten kunnen worden aangemeld:
- MRN (510-series)
- NT1 (511-series)
- DIN (Domproc Invoer)
- DEN (Domproc Entrepot)
- IM4
Dit aanvraagformulier dient te zijn ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde (directeur of gevolmachtigde)
van uw onderneming (hierna: "de aanvrager"). Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de vertegenwoordigingsbevoegde (mede) namens de aanvrager op de hoogte te zijn van deze aanvraag en daarmee te hebben
ingestemd.

BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER AUTORISATIES VOORMELDING IMPORTDOCUMENTATIE
Volledige bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
EORl-nummer

GEGEVENS TEKENINGSBEVOEGDE PERSOON
Naam / voorletters
Telefoonnummer (direct)
E-mailadres
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Paraaf aanvrager _________

U kunt onderstaand aankruisen welke importdocumenten u aan BCW wenst te kunnen voormelden:

 MRN (510-series)
 NT1 (511-series)
 DIN, licentienummers/autorisatienummers
 DEN, licentienummers/autorisatienummers
 IM4 documenten
De navolgende stukken dienen bij dit aanvraagformulier te worden gevoegd:
- Een actueel uittreksel uit het Handelsregister betreffende aanvrager;
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de tekeningsbevoegde die dit formulier heeft ondertekend;
- Bij gebruikmaking van de DIN/DEN regeling een kopie van de douanevergunning.

Ondertekening
Handtekening tekeningsbevoegde

Datum
Volledige naam tekeningsbevoegde

Gelieve dit formulier te retourneren aan BCW op de volgende wijze:
- Per post:

Barge Center Waalhaven B.V.
T.a.v. de heer A. Koolen
Postbus 5155
3008 AD ROTTERDAM

- Per email:

wdsterminals@waalhaven-group.nl

You herewith guarantee and warrant that any information, submitted by you/your company and/or on behalf of you/your company to BCW, will be fully
accurate and complete. You allow BCW to disclose and use this information to Legal Authorities. BCW is not liable for any loss of information or any
information that appears not accurate or incomplete nor for any claims resulting thereof, of whatever nature, either direct or indirect. You will at all
times remain responsible for fulfilling and discharging any custom requirements in relation to containers and cargo and upon first request thereto you
will hold BCW harmless from any claims of whatever nature that may be brought against BCW in this respect, including BCW’s reasonable legal costs
in defending such claims in or out of court. All the activities and services of BCW are subject to the general terms and conditions of the Rotterdam
Terminal Operators’ Association (VRTO) and the FENEX conditions incl. arbitration clause, latest versions. These conditions have been supplied to
you and will be supplied once more on request free of charge or can be downloaded from our website by clicking on the ‘Voorwaarden / conditions’link. We explicitly reject the applicability of any general conditions which our contractual party may use.
BCW shall not be liable for any damage whatsoever sustained in connection to access or use of this website, regardless of whether BCW is advised
of the possibility of certain damage arising, unless damage is caused by gross negligence or willful misconduct of BCW’s board of directors, in which
case BCW’s liability is limited in accordance with the provisions of the aforementioned VRTO / FENEX conditions.
More specifically, but not in any way limiting the scope of the exemption of liability, BCW shall not be liable for any damage arising from (I) any defects,
viruses, or other malfunctions caused to any equipment and other software in connection with access or use of Terminal Management System (TMS),
(II) the information provided on or via TMS, (III) the interception, modification or misuse of information transmitted to BCW or Transmitted to you, (IV)
the functioning or non-availability of TMS, (V) the misuse of this website, (VI) the loss of data, (VII) downloading or use of any software made available
by BCW, (VIII) claims of third parties in connection with the use of TMS, or (IX) any other cause whatsoever.
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