Claimformulier
Claim form
Vrachtbriefnummer:
Consignment number:
Uw referentie:
Your reference:

Basic Freight ref.:
Basic Freight reference

Uw bedrijfsgegevens
Company details
Bedrijfsnaam:
Company name:
Contactpersoon:
Contact person:
Adres:
Address:
Postcode / plaats:
Zipcode / place:
Land:
Country:
Telefoonnummer:
Telephone number:
E-mail adres:
E-mail address:
Bankrekeningnummer:
Bank account number:

Verzekering
Insurance
Is er een transportverzekering via ons afgesloten?
Did you apply for freight insurance ?

Ja/Yes

Nee/No

Ja/Yes

Nee/No

Ja/Yes

Nee/No

Verzekerde waarde:
Insured value:
Is er een transportverzekering elders afgesloten?
Did you apply for freight insurance elsewhere?
Is er reeds geclaimd?
Did you issue a claim?
Verzekeraar:

Insurance company:

Geclaimde schade
Claimed damage
Aantal beschadige / vermiste pakketten:
Number of damaged / lost packages:
Vermoedelijke oorzaak van schade:
Plausible cause of damage:
Soort schade:
Nature of damage:
Gewicht van beschadigde / vermiste pakketten:
Weight of damaged / missing packages:
Claimbedrag:
Claimed amount:

Locatie van beschadigde pakketten (indien van toepassing)
Location of the damaged packages (if applicable)
Bedrijfsnaam:
Company name:
Contactpersoon:
Contact person:
Adres:
Address:
Postcode / plaats:
Zipcode / place:
Land:
Country:
Telefoonnummer:
Telephone number:
E-mail adres:
E-mail address:

Zending details
Shipment details
Afhaaldatum:
Collection date:
Totaal aantal pakketten:
Total number of packages:

Totaal bruto gewicht:
Total actual weight:
Goederenomschrijving:
Description of goods:
Incoterm:
Incoterm:

Graag willen wij u verzoeken de volgende verplichte documenten bij te voegen:
Please add the following obligatory documents:
- kopie van aankoop- en/of handelsfactuur; waarop duidelijk staat weergegeven welke
goederen het betreft.
- copy of the purchase or commercial invoice; with a clear indication of the goods.
- kopie van het getekende afhaalbewijsen kopie van afgetekend afleverbewijs
- copy of signed collection manifest
- duidelijk foto's van schade aan buitenverpakking en beschadigde inhoud.
- clear pictures of outer carton and damaged contents.
De ondergetekende verklaart dit document naar waarheid te hebben ingevuld.
The signee states that this documents has been filled out correctly.
Naam:
Name:
Functie:
Position:
Plaats:
Place:
Datum:
Date:
U kunt het ingevulde document en de vereiste documentatie sturen naar:
Please return the completed form and required documents to:
FRED@BASICFREIGHT.NL

