VERENIGD INKLARINGS BUREAU NV
SHIPPING AGENTS - IMPORT & EXPORT CUSTOM CLEARANCE AGENTS
FE R RY B OO KI NG S - M AR INE IN SU R AN CE - W AR EH OU SI NG
TEL +32(0)50/55.76.60  FAX +32(0)50/55.76.50 E-MAIL ferry@vibsea.com

ON LINE BOEKEN VIA www.vibsea.com
Boeken via onze website biedt veel voordelen. Het in te vullen formulier werd opgevat
als een checklist die alle nodige en nuttige gegevens voor U en voor de rederijen bevat
teneinde een foutloze reservatie en verscheping te garanderen. Alle door U ingevulde
gegevens worden accuraat verwerkt. U kan eveneens na de kantooruren en van bij U
thuis met hetzelfde paswoord en dezelfde login via onze website online boekingen
maken.
Hieronder vindt U wat meer uitleg over de verschillende veldjes.
Type Transport: Kies veerboot of Eurotunnel of trein of brug of tunnel.
Verschepingsdatum: vul de gewenste datum van vertrek in (reservaties zijn over het
algemeen 3 dagen geldig).
Land van vertrek: Kies land van vertrek.
Land van aankomst: Kies land van aankomst.
Haven van vertrek: Kies de haven van inscheping.
Haven van aankomst: Kies de haven van bestemming.
ROUTE: Keuze maken ingeval van meerdere mogelijkheden (rederijen).
Vertrektijd: Hiervoor kan U de afvaartschema’s op onze website www.vibsea.com
raadplegen.
VOERTUIGINFORMATIE.
Soort voertuig: Dit is nuttige informatie voor de rederij die hiermee bij de belading
rekening houdt.
Aantal chauffeurs: vul het aantal chauffeurs en/of begeleiders in.
Kenteken voertuig: Nummerplaat trekker.
Kenteken oplegger: Nummerplaat aanhangwagen of trailer.
Lengte, breedte, hoogte: De correcte afmetingen zijn belangrijk voor de berekening
van het juiste tarief.
CHAUFFEURS.
Aantal chauffeurs: Zeer belangrijke informatie voor de pure vrachtschepen waarop
slechts 12 chauffeurs worden toegelaten. Op sommige lijnen wordt reeds vanaf de 2de
chauffeur extra aangerekend. Sommige ferrymaatschappijen wensen gedetailleerde
informatie over de chauffeurs en/of begeleiders.
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BELANGRIJKE VRACHTINFORMATIE.
Voertuig is beladen: vink aan indien het voertuig geladen is.
IMO: vink aan indien gevarengoed (ADR) – vul details aan in de daartoe voorziene
vakken. U dient steeds over een “DGN” (Dangerous Goods Note) te beschikken.
OOG: Vink aan indien buitenmaatse afmetingen. Vul details aan in de daartoe
voorziene vakken. In voorkomend geval dient u een OOG (Out of Gauge) formulier in
te vullen. De correcte afmetingen zijn belangrijk voor de berekening van het juiste
tarief.
Stroomaansluiting: Vink aan indien transport onder geleide temperatuur. Vul details
aan in de daartoe voorziene vakken.
Levende have: Vink aan indien u levende dieren vervoert.
Extra bevestiging: Aanvinken indien U wenst dat een reservatie niet alleen per e-mail
maar eveneens naar een mobiel nummer van Uw keuze per SMS wordt bevestigd.
GSM: het door U gewenst nummer, bvb dat van Uw chauffeur, in internationaal
formaat invullen.

BIJLAGES.
Hier kan u bijgevoegde documenten opladen en meesturen met de boeking: DGN, OOG
enz.
RETOUR BOEKING.
Vink aan indien u voor hetzelfde voertuig een retourboeking wenst te maken.
UW REFERENTIES.
Uw dossierreferentie en/of boekingsreferentie hierdoor kan U gemakkelijker onze
inkomende zeevracht (ferry) factuur aan Uw transportdossier toewijzen.
TEMPLATE.
In een template slaat u de gegevens op van vaak voorkomende boekingen. Dit bespaart
u tijd bij het aanmaken van toekomstige boekingen. Vink aan indien u de net gemaakte
boeking als template wil opslaan.
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