
Douaneverklaring
CN22
Belangrijk! Zie instructies achterzijde

 Geschenk / Gift  Verkoop goederen  / Sale of goods
 Documenten / Documents  Retour Goederen  / Returned goods
 Handelsmonster / Commercial sample 

Aantal en gespecificeerde inhoudsomschrijving Gewicht Waarde
Quantity and detailed description of contents Weight (gram) Value (€)

  

  

  

  

  
Alleen voor handelszendingen / For commercial items only  Totaal gewicht Totale waarde
Goederencode en land van oorsprong (indien bekend) Total weight Total value
If known, HS tari� number and country of origin of goods (gram) (€)
 

 

 

Ik,  ondergetekende wiens naam en adres op deze zending staan, verklaar dat bovenstaande 
juist is ingevuld en dat de zending geen gevaarlijke goederen bevat of andere inhoud die door de 
wet of de algemene voorwaarden van PostNL BV is verboden.  I, the undersigned, whose name 
and address are given on this item, certify that this declaration is correct and that this item does not 
contain any dangerous goods or other content prohibited by legislation or by the general conditions 
of PostNL BV.
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Handtekening / Sender’s signature
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Douaneverklaring CN22



Invulinstructies
Deze douaneverklaring op de adreszijde van de zending
bevestigen. Vermeld uw volledig afzenderadres.

Invullen in het Engels, of de taal van het bestemmingsland.
Gebruik de douaneverklaring CN23, indien de inhouds-
waarde meer dan € 425,- is*.

Geef aan wat de inhoud van de zending  is. Er is één optie 
per zending mogelijk: geschenk/handelsmonster/
documenten/verkoop goederen/retour goederen.

Beschrijf elk artikel apart, en vermeld aantal, gewicht (in
gram) en waarde (in €). Vermeld ook het totaalgewicht en
de totale waarde van de inhoud. Doe dit ook als het om een
geschenk, document of handelsmonster gaat.
Bij onvoldoende of onjuiste gegevens kan uw zending
worden vertraagd, geretourneerd of zelfs in beslag worden
genomen.

Extra voorwaarde voor handelszendingen: specificeer elk
artikel met de 6-cijferige HS-goederencode van de Wereld
Douane Unie (WCO) en vermeld het land van oorsprong
(dit is het land van productie of assemblage).
Voor meer informatie: zie www.belastingdienst.nl/douane
Voor een snellere douane-afhandeling: bevestig een
factuur aan de buitenzijde van elke handelszending.

Het ontbreken van uw handtekening kan er toe leiden dat
de zending niet of met vertraging wordt afgeleverd.

* alleen mogelijk als zending met Verzekerservice
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