
Dossier/Ritnr: 715974 - C3367

Overeenkomstig onze afspraak gaat u voor ons de onderstaande transportopdracht verzorgen:

www.transportmaster.com

Aan:

(Vermelden bij betaling)

TransportMaster.com B.V.
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
Tel. 085-2731964
Mail. info@transportmaster.com

Bank: ABN AMRO Bank
SWIFT-code: NL030ABNA
IBAN: NL03ABNA0412652668
BTW nr. NL850766564B01
KVK nr. 53144945
E-mail: info@transportmaster.com

Transportopdracht - Charter
01-BBB-1Trekker:C3367

TransportMaster.com BV
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT
Nederland
Tel: +31 85 27319 64

Vat: NL850766564B01

OL-43-DXOplegger:

Mandersloot's Expeditiebedrijf

Laaddatum / tijd: 30-07-14
Zending: 28562/01

Laadadres:

Bijzonderheden
Computer�hardware�

Intel International BV
Capronilaan 37
1119 NG SCHIPHOL-RIJK
Nederland

Om 07:45 123DEMOLaadref:
Stockholm,  04-08-14Bestemming:

Emballage NIET ruilen
33,00�Europallets 13,20�lm. 22000�kg.

Losdatum / tijd: 01-08-14
Zending: 28562/01

Losadres:

Bijzonderheden
Computer�hardware�

Nokia
Nokia Street 1
11351 STOCKHOLM
Zweden

Verplicht om 06.00 uur lossen!!

Om 07:45 123DEMOLosref:

Emballage NIET ruilen
33,00�Europallets 13,20�lm. 22000�kg.

Bijzonderheden

DEMO

- Bij problemen/vertragingen/onregelmatigheden/vragen direct contact opnemen met TransportMaster.
- Wachttijden altijd direct schriftelijk melden en tevens op de CMR laten bevestigen.
- Altijd europallets ruilen, behalve als anders vermeld/opgegeven. 
- Lading dient minimaal CMR verzekerd te zijn. Bij eventuele schade tijdens transport dient de vervoerder TransportMaster geheel schadeloos te stellen,
  kosten die TransportMaster moet maken vanwege problemen veroorzaakt door de vervoerder zullen geheel worden doorbelast.
- Opdrachten mogen niet worden uitgecharterd en er mag op geen enkele wijze contact worden opgenomen met laadadressen, losadressen of 
  opdrachtgevers zonder schriftelijke toestemming van TransportMaster.
- Zonder schriftelijk commentaar binnen 1 uur na ontvangst van de opdracht betekend dat de opdracht is aangenomen zoals in opdrachtbevestiging staat 
  aangegeven, inclusief de laad- en lostijden. 

Indien temperatuurafhankelijke transporten:
- Zo laden dat er rondom goede luchtcirculatie mogelijk is.
- De temperatuur van de goederen dient gecontroleerd te worden voor belading en bij afwijkingen direct contact opnemen met   TransportMaster.
- Voertuig moet voorzien zijn van een temperatuur registratiesysteem!

- Alleen rekeningen van de vervoerder waarmee het transport is overeengekomen worden in behandeling genomen (bedrijfsgegevens dienen bij
  TransportMaster bekend te zijn zoals aangegeven in de aanhef boven aan de opdracht)
- Rekeningen dienen binnen 7 dagen opgestuurd te worden en worden uitsluitend in behandeling genomen met orginele getekende vrachtbrieven,
  originele getekende pakbonnen en kopie's van de douane dokumenten, zoals aangezuiverd TIR-carnet!

Wij vertouwen op een neutrale en correcte afwikkeling van deze opdracht.

Met vriendelijke groeten,

Tarief: EUR 1000,00 Betalingstermijn: 30 dagen na ontvangst van juiste en complete
documenten.


