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

Boek bij voorkeur via www.vibsea.com (24/24 – 7/7) , via onze app (PromyApp, Google Play of
App Store) of per mail ferry@vibsea.com gedurende de kantooruren (08:00-18:00).
Bij de reservatie dient U volgende informatie te verstrekken:
-

identiteit van de vrachtbetaler (naam, klantnummer)
gewenste rederij, route, datum en uur (zie afvaartschema’s op www.vibsea.com)
identiteit van het voertuig: type en nummerplaat
totale lengte van het voertuig
aantal chauffeurs en begeleiders
aard van de lading
gevarengoed verklaring (ADR/IMDG) indien van toepassing
ingeval van buitenmaats transport: L x B x H, totaal gewicht en # assen
express vervoer: aard en type van het voertuig, lengte(<6 m of >6 m), hoogte(<2.4 m of >2.4
m) en totaal gewicht (<3.5 ton of >3.5 ton)
indien gewenst elektrische aansluiting aan boord voor koelaggregaten

Bij onvolledige of foutieve reservatiegegevens wordt de reservatie niet uitgevoerd. Foutieve
informatie met betrekking tot de lengte, breedte, lading, aantal chauffeurs enz. kan aanleiding geven
tot toeslagen op de vrachtprijs.
De rederijen aanvaarden geen boekingen die langer dan 14 dagen vooraf worden gemaakt. Wanneer er
wordt geboekt op dezelfde dag als de dag van afvaart dan is de gevraagde plaats op de gewenste
afvaart steeds onder voorbehoud. Wacht dus niet tot Uw voertuig in de haven staat.
De meeste Scandinavische en Mediterrane rederijen aanvaarden geen reservaties buiten de
normale kantooruren (08:00-17:00) noch gedurende het weekend.
Alle reservaties worden bevestigd met een uniek boekingnummer dat de chauffeur moet meedelen bij
de check-in op de ferryterminal. In voorkomend geval kan de rederijd de boeking niet onmiddellijk
bevestigen en wordt het voertuig op een genummerde wachtlijst geplaatst. VIB is niet verplicht om
nieuwe boekingen gemaakt tussen 22:00 u en 06:00 u te bevestigen of hieromtrent informatie te
verschaffen. Gemaakte reservaties die niet zullen worden benut moeten geannuleerd worden.
Uitgezonderd voor de korte Kanaalroutes eisen de rederijen dat begeleide voertuigen zich minstens 2
uur voor afvaart aanmelden. Gereserveerde voertuigen die zich te laat aanbieden verliezen hun
plaats aan boord en komen op een wachtlijst te staan waarbij de volgorde op de lijst wordt bepaald in
functie van de aankomst op de ferryterminal. Voor de korte Kanaalroutes volstaat de check-in 1 uur
voor afvaart waarbij de voertuigen worden verscheept in volgorde van aankomst op de terminal.
Onbegeleide voertuigen moeten steeds minstens 3 uur voor afvaart op de terminal aanwezig zijn.
Gevarengoed (DGN formulier) en buitenmaats transport (formulier) moeten 24 uur vooraf worden
geboekt en zijn steeds onderhevig aan de goedkeuring van de rederij.
Beide formulieren zijn te vinden op onze website www.vibsea.com
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PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.vibsea.com

