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Uw inboedelverhuizing naar Curaçao of naar de BES-eilanden
 
richtlijnen zoals uitgevaardigd door de expediteurs en de lokale wetgever c.q. de douane

1: Van een verhuizing is pas sprake als daadwerkelijk verhuisd wordt, d.w.z. uitschrijven uit het land van vertrek en  
 inschrijven in het land van bestemming (niet in alle landen is registratie verplicht).
 
2:  U komt in aanmerking voor belastingvrije invoer van uw verhuisgoederen wanneer aan punt 1 voldaan is én 
 wanneer de goederen langer dan 1 jaar in uw bezit zijn en gebruikt zijn voordat u en de goederen vertrekken 
 vanuit Nederland.

3:	 Gelieve	bij	elke	overzee-zending	te	zorgen	voor	een	getypte,	gespecificeerde	en	genummerde	paklijst,	waarop	
 geen posten als PBO (packed by owner) of various mogen voorkomen. Er moet duidelijk staan vermeld wat er
 in elke doos zit. Dit kan uitgebreide douanecontroles voorkomen.Tevens dient u alle colli (pakken/aantal stuks)
 te merken met uw naam, het nummer corresponderend met de paklijst en de bestemming, bijv. ‘CURACAO’.
 
4: U mag niet alles zo maar meenemen. Zo is er een hele lijst van gevaarlijke stoffen die u beslist niet zomaar mag 
 meenemen. Vele verfstoffen vallen bijvoorbeeld onder gevaarlijke stoffen. Bij twijfel navragen bij ons.
 U blijft zelf verantwoordelijk.

5: U mag slechts één personenvoertuig per gezin of huishouding (duurzame gemeenschappelijke huishouding) be- 
 lastingvrij invoeren. Een auto zonder overig verhuisgoed wordt niet gezien als een verhuizing!
 Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend, indien een voertuig ten minste één jaar voorafgaande aan de datum 
 van inscheping in het land van herkomst, aantoonbaar (verzekeringsbewijs van 1 jaar terug) en onafgebroken in 
 bezit en in gebruik was van de belanghebbende. U mag nog goederen na sturen vrij van invoerrechten binnen 
 een termijn van 6 maanden. Kortom:
	 •	meeverhuizen	van	de	auto:	bewust	over	nadenken	(wel of geen airco / leeftijd auto / type en merk van de auto). 
 In sommige gevallen is het voordeliger uw auto vóór het emigreren te verkopen en op het eiland een andere 
 (nieuwe of gebruikte) auto aan te schaffen.
	 •	de	auto	of	motor	moet	minimaal	1	jaar	op	uw	naam	staan,	u	betaalt	anders	tevens	invoerrechten.
	 •	hobby-auto’s	en	oldtimers	worden	NIET	vrijgesteld	van	invoerrechten

6: Het laatste woord is altijd aan de autoriteiten. Uw agent is nimmer verantwoordelijk voor oponthoud, evtuele
 inspectie van de goederen, dan wel mogelijke weigering van de autoriteiten om uw goederen belastingvrij in
 te voeren. Alle evt. extra kosten, zoals opslagkosten, evt. borgstelling e.d. zijn voor rekening van de klant.

7: Zendingen persoonlijke goederen / auto / motor enz. van de ene naar een andere persoon die reeds op Curçao
  of de BES woont vallen niet onder verhuisgoederen en zijn onderhevig aan invoerrechten.

8: U dient in principe de kosten tot aankomst zeehaven bestemming vóór verscheping te betalen.

9: Op de plaats van aankomst worden ook kosten gemaakt die voor uw rekening komen; zoals terminalkosten,
	 inklaringskosten,	lossingskostenen,	opslagkosten	en	afleveringskosten	tot	aan	huis	ter	plaatse.
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10: U kunt kiezen voor de meest economische vervoerswijze (dat is zelf inpakken van de goederen en aanleveren bij 
 de loods in Nederland en zelf afhalen bij de loods in Curaçao of op de BES). Laten inpakken, ophalen bij u aan 
	 huis	en	weer	afleveren	aan	huis	op	de	bestemming	is	tegen	meerkosten	mogelijk.	Dit	dient	u	echter	expliciet	aan 
 te geven en af te spreken met de expediteur c.q. aan ons te communiceren.

11: U dient er bij uw planning rekening mee te houden dat u minimaal 2-3 weken voordat de container aankomt u
 daar zelf aanwezig bent en zelf contact met de agent opneemt zoals die in het connossement / de vrachtbrief 
 vermeld staat. Als u niet tijdig in aanwezig bent, ontstaan er kosten die voor uw rekening zijn.

12: U dient de correcte achternaam en voorletters op te geven van diegene die verhuist en die de goederen gaat  
	 ontvangen.	En….belangrijk;	één	of	meerdere	telefoonnummers	op	de	plaats	van	aflevering	zodat	de	agent	u	c.q.	
 de ontvanger kan bereiken!! U kunt uw verhuisgoederen niet op een andere naam zetten, ze worden dan niet 
 langer als verhuisgoederen aangemerkt.

13: Houd a.u.b. goed rekening met de te ontstane kosten en dat u die tijdig betaalt. Volgens de wet mag u uw
 goederen niet zo maar laten staan na de reis. Alle te ontstane kosten zijn voor uw rekening.


