Quick Scan AGF
Voor een gezonde polis

1. Uw goederenstroom
Product

Hoeveelheid

Land van oorsprong

Doet u aan consignatie?
Zo ja, %?
Zo ja, ton?

Bestemming

Doorlooptijd

Hoe zijn deze goederen verpakt?
________________________________________________________________________________________________
Hoe worden de goederen vervoerd?
Wegvervoer

%

Waarvan eigen vervoer

%

Luchtvaart

%

Waarvan eigen vervoer

%

Zeevervoer

%

Waarvan eigen vervoer

%

2. Inkomende goederenstroom
Landen van herkomst

Jaaromzet in euro’s

Leveringsconditie (Incoterm)

3. Uitgaande goederenstroom
Landen van herkomst

Jaaromzet in euro’s

Leveringsconditie (Incoterm)

Is de uitgaande vervoersomzet gelijk aan de geconsolideerde bedrijfsomzet?
Zo nee, wat is de bedrijfsomzet?

____________________________________________________________________
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4. transport
Overeenkomst?

Temperatuur gecontroleerd?

Conventioneel/container
Vervoer naar haven
Tijdelijk verblijf c.q. opslag
Idem haven van aankomst

5. verblijf
Wat is de maximale waarde tijdens opslag/verblijf?
Wat is de gemiddelde waarde tijdens opslag/verblijf?

€

Per adres

€

Totaal op alle adressen

€

6. Afspraken met leverancier (producent/verkoper)
Productinformatie

Ja/Nee

Eventuele opmerking(en)

Overeenkomst
Inspectierapport m.b.t. kwaliteit
Verpakking MAP (Modified Atmosphere Packaging)
Beladingsrapport bij aanvraagtransport
Instructie aan de logistieke dienstverlener
Temperatuurregistratie

7. Douanedocumenten
Hoeveel douanedocumenten maakt u jaarlijks op, of laat u door derden opmaken terzake van:
Invoer

stuks

Uitvoer

stuks

Doorvoer

stuks

Nationaal douanevervoer

stuks

Opslag

stuks

Exploiteert u een douane-entrepot?
Zo ja, s.v.p. nadere gegevens: _________________________________________________________________________
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8. Schaden
Heeft u in het lopende jaar en de drie daaraan voorafgaande jaren schade geleden aan vervoerde goederen?
Nee

Jaar

Ja

Zo ja, dan hieronder specificeren

Schades aan de goederen

Verhaal schades

Aantal

Aantal

Totaalbedrag

Totaalbedrag

2014

€

€

2015

€

€

2016

€

€

2017

€

€

Eventuele opmerkingen

9. Schadeprocedure
Ja/Nee
Aansprakelijkstelling / (gezamenlijke expertise) richting partijen (o.a.
aflader/logistieke dienstverlener/rederij/andere partij)

Ja

Uitnodiging voor (gezamenlijke) expertise
Bewijslast (o.a. temperatuur registratie/ inspectie rapport/ verkoopnota’s etc.)
Foto’s
Documentenlijst
Vragen? Wij helpen u graag! U kunt contact met ons opnemen via quickscanagf@boelaarsenlambert.nl.

10. Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Versturen
U kunt dit ingevulde document versturen doormiddel van onderstaande knop of mailen aan
quickscanafg@boelaarsenlambert.nl. Ook kunt u het ingevulde document uploaden via boelaarsenlambert.nl/quickscan.
VERZENDEN
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