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Aanmeldformulier Inbound zendingen / Inbound Shipments Notification Form 
 

Vervoerder 
Carrier 

 
 

 

Referentienummer 
Reference number 

 
 

 

Naam ontvangende klant Rhenus 
Attn. Customer Name (Recipient) 

 
 

 

Leveringsdatum 
Date of delivery 

 
 

 

Aantal pallets 
Number of pallets 

 
 

   Aantal dozen 
   Number of cartons 

 
 

 

Krat met gewicht >3200Kg  Ja / Yes  Nee / No 
Crate with weight >3200Kg  
 

Geschatte levertijd  8:00 – 9:00  9:00 – 10:00  10:00 – 11:00 
Estimated time of delivery  
  11:00 – 12:00  12:00 – 13:00  13:00 – 14:00 
  

 14:00 – 15:00  15:00 – 16:00  16:00 – 16:30 
 

Douane zending  Ja / Yes  Nee / No 
Customs shipment  
 

Indien douanezending / In case of customs shipment 
 

Vrachtkosten beschikbaar  Ja / Yes  Nee / No 
Freight costs available  
Factuur beschikbaar  Ja / Yes  Nee / No 
Invoice available  
Douane Doc # (T1/T2/Inklaring)  
Customs Doc # (T1/T2/Clearance) 

 
 

 

Richtlijnen levering / Delivery guide lines  
Rhenus Contract Logistics Eindhoven B.V. / Ekkersrijt 2066 / 5692 BA Son en Breugel 
 

1. Alle leveringen dienen uiterlijk één werkdag voor levering te worden aangemeld (via dit formulier) en niet later dan 15.00 uur op: 
Son 2 Ekkersrijt 2066,   5692 BA Shipping.eindhoven@nl.rhenus.com 
Bij deze aanmelding dient alle beschikbare documentatie betreffende de zending bijgevoegd te worden. Hierop volgt een reply 
(per e-mail) met een akkoord of een tegenvoorstel. 
All deliveries must be announced (through this form) one workday prior to delivery and no later than 15:00 hours via:  
Son 2 Ekkersrijt 2066,   5692 BA Shipping.eindhoven@nl.rhenus.com 
With this notification all available documentation concerning the shipment must be enclosed. A reply will follow (per email) with 
a confirmation or a counter proposal. 
 

2. Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen wanneer alle bovenstaande gevraagde gegevens zijn ingevuld. 
Delivery Notifications will only be accepted when all of the entry fields above have been completed. 
 

3. Als de levering niet geleverd kan worden binnen het aangegeven tijdslot, behoudt Rhenus zich het recht voor om leveringen 
door te schuiven naar een ander tijdslot. Eventuele extra kosten zijn in dat geval voor rekening van vervoerder/leverancier. 
Vertraging op of afwijking van de afgesproken levertijd dient altijd vooraf door vervoerder/leverancier te worden doorgegeven 
op e-mailadres: shipping.eindhoven@nl.rhenus.com / +31 (0)40 7020462 
If delivery does not take place within the indicated time-slot, Rhenus maintains the right to delay unloading activities. Any costs 
related to such delays are on the account of the carrier. Rhenus must be notified of any known delivery delays on email 
address: shipping.eindhoven@nl.rhenus.com / +31 (0)40 7020462 

 


