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(Kandidaat) Register-Experts
branche Transport/Goederen

Rotterdam, 22 april 2013
Betreft: Uitnodiging seminar “Douane in de Rotterdamse haven”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Transport/Goederen nodigen wij u hierbij graag uit voor het interessante
seminar

“Douane in de Rotterdamse haven”
6 juni 2013
De Douane is bereid gevonden dit seminar voor de leden van het NIVRE te organiseren. De Douane is de
instantie die toezicht houdt op al het grensoverschrijdende goederenverkeer. Dagelijks passeren
duizenden containers de haven van Rotterdam. Op basis van vooraf vastgestelde risico's bepaalt de
Douane welke goederen zij wil controleren. Een middel wat de Douane kan inzetten om lading te
controleren, is de Containerscan op de Maasvlakte.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts ingeschreven in de branche
Transport/Goederen.
Inhoud
Tijdens dit seminar krijgt u een uitleg over de werkzaamheden van de Douane en brengt u een bezoek
aan de Containerscan.
Programma
Ochtendbijeenkomst:
09:45 uur : Inloop / ontvangst op het Douanekantoor Maasvlakte
10:15 uur : Algemene presentatie over de Douane in de Rotterdamse haven door de heer
Onno van Elswijk, External Relations Officer van Douane Nederland,
Kantoor Rotterdam Haven
11:00 uur : Bezoek aan de Containerscan en controleloods (inclusief uitleg gasmeting)
12.00 uur : Lunch
13.00 uur : Einde programma
Middagbijeenkomst:
11:30 uur : Inloop / ontvangst op het Douanekantoor Maasvlakte
12:00 uur : Lunch
13:00 uur : Algemene presentatie over de Douane in de Rotterdamse haven door de heer
Onno van Elswijk, External Relations Officer van Douane Nederland,
Kantoor Rotterdam Haven
13:45 uur : Bezoek aan de Containerscan en controleloods (inclusief uitleg gasmeting)
14:45 uur : Einde programma

Datum, locatie en parkeergelegenheid
Donderdag 6 juni 2013 - ochtendbijeenkomst : aanvang 09.45 uur
Donderdag 6 juni 2013 - middagbijeenkomst : aanvang 11.30 uur
Douanekantoor Maasvlakte
Bosporusstraat 5
3199 LJ Maasvlakte Rt
Havennummer 8686
Een routebeschrijving is bijgesloten.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van de Douane.
Kosten
Dit seminar wordt u aangeboden door de Douane. Hierdoor kunnen wij u deze bijeenkomst gereduceerd
aanbieden voor € 35,00, excl. BTW.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 10 opleidingspunten en een NIVRE - bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Per bijeenkomst kunnen er maximaal 20 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het
evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn
wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 6 juni 2013.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen

