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VERENIGING EXPEDITEURS ANTWERPEN

Geachte,
Allereerst wensen wij u te danken voor de belangstelling voor onze vereniging en haar
activiteiten.
Hierbij vindt u de documenten vereist voor een aanvraag tot lidmaatschap bij de VEA. Deze
dienen ingevuld en ondertekend te worden, begeleid met volgende bijlagen:
 Kopie vergunning vervoercommissionair.
 Stichtingsakte (uittreksels uit het handelsregister of uit de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad).
De ingevulde en ondertekende documenten samen met het toetredingsformulier en de
administratieve gegevens, dienen naar ons secretariaat te worden teruggezonden:
VEA
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
E-mail: vanessa@vea-ceb.be
Na ontvangst van de vereiste documenten en bijlagen wordt uw aanvraag ter beoordeling
aan de Raad van Bestuur voorgelegd, waarna u - na goedkeuring - uitgenodigd wordt tot
betaling van de bijdrage.
De bijdrage is voor het jaar 2018-2019 (01.03.2018 - 28.02.2019) samengesteld als volgt:
(Deze bijdragen worden steeds herzien tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van
februari.)
 een éénmalig inkomgeld van EURO 620;
 een vast bedrag per firma per jaar van EURO 1.100 en
 een bijkomend bedrag per bediende per jaar van EURO 62
(dienen beschouwd als bedienden niet alleen de bedienden-expediteurs, hulpexpediteurs,
kaai-expediteurs, douanedeclaranten, maar ook al wie enige bedrijvigheid uitoefent voor
of in de expeditie, met inbegrip van alle onderafdelingen zoals boekhouding, secretariaat,
dactylografie, facturatie enz.)

VERENIGING EXPEDITEURS ANTWERPEN

Voor bedrijven die onder een holdingstructuur ressorteren, werd een afzonderlijke regeling
voor de lidmaatschapsbijdrage uitgewerkt. Gelieve het secretariaat te contacteren indien u
hierover meer informatie wenst.
Tevens ontvangen wij regelmatig aanvragen van (buitenlandse) klanten die op zoek zijn naar
een Antwerpse expediteur. In het verleden waren wij steeds genoodzaakt om hen naar de
ganse VEA ledenlijst te verwijzen. Teneinde dergelijke vragen beter te kunnen
beantwoorden ontwikkelden wij een ‘Members Directory’ die raadpleegbaar is op onze VEA
website. Hierop kunnen potentiële klanten door middel van een zoekfunctie, hun noden
invoeren en aan de hand daarvan een overzicht verkrijgen van Antwerpse expediteurs die
aan hun vraag voldoen.
Indien uw firma gebruik wenst te maken van dit platform, verzoeken wij u tevens om het
desbetreffende formulier terug te willen bezorgen aan het secretariaat. Wij blijven daarbij
vanzelfsprekend een volledige neutraliteit garanderen.
Uiteraard staan wij steeds graag ter beschikking voor het verstrekken van bijkomende
informatie.
In afwachting van de vereiste documenten, verblijven wij.

Met vriendelijke groeten,

Olivier Schoenmaeckers
Directeur VEA

TOETREDINGSFORMULIER
Ondergetekende, dhr./mevr.1 …………………………………………………………….………………………………….
vraagt om ingeschreven te worden als lid van de VERENIGING EXPEDITEURS ANTWERPEN,
Wettelijk erkende Beroepsvereniging tot bescherming van het expeditie wezen.
Hij/Zij1

verklaart

hiermee

plechtig

dat

de

firma

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
daadwerkelijk optreedt in eigen naam voor rekening van derden.
Hij/Zij1 verklaart eveneens dat de personen die de firma kunnen verbinden of
vertegenwoordigen van goed zedelijk gedrag zijn.

Naam + Voornaam

: …………………………………………………………………………

Functie

: …………………………………………………………………………

Datum

: …………………………………………………………………………

Handtekening

……………………………………..

1

Schrappen wat niet past.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Benaming van de firma
Rechtsvorm
Adres van de hoofdzetel

Straat
Postcode en Plaats

Telefoonnummer(s)
Faxnummer(s)
E-mail
Website
BTW-nummer
Stichtingsdatum (Ref. Staatsblad)
Samenstelling van de Raad van
Bestuur

Zaakvoerder

2

Schrappen wat niet past.

1)
2)
3)
4)
5)
Dhr./Mevr. 2

Privé adres van de Zaakvoerder
Samenstelling van de Directie

Straat
Postcode en Plaats
1)
2)
3)
4)
5)

Volmachtdragers
Bediendeaantal tewerkgesteld in
de expeditieafdeling
Nummer vergunning
vervoercommssionair
Bank(en)

Nummer
Of aangevraagd op

Bankrekeningnummer(s)

Oefent het bedrijf expeditie uit als Hoofdbedrijf / Nevenbedrijf 3
hoofd – of als nevenbedrijf?
Bijhuizen te 4 Straat
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
5
Ofwel bijhuis van het hoofdhuis
Straat
Postcode en Plaats
Telefoonnummer

3

Schrappen wat niet past.
Zo hoofdkantoor te Antwerpen.
5
Zo hoofdkantoor elders.
4

Zoekfunctie expediteurs Antwerpen - VEA-leden
Vind een expediteur
Toon alle leden
Zoeken op alfabet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Zoeken op firmanaam
…………………………………………………………………………..
Eenvoudige zoektocht
Ik zoek een expediteur die de volgende modi kan aanbieden:
 Luchtvracht
 Zeevracht
 Spoorvervoer
 Binnenvaart
 Wegvervoer
Ik zoek een expediteur met volgende specialisatie:
 Import
 Export
 Douane
 Containers
 FCL
 LCL
 Breakbulk
 Dry bulk
 Liquid bulk
 NVOCC
Ik zoek een expediteur gespecialiseerd in de volgende regio:
 Noord Amerika
 Zuid Amerika
 West Europa
 Oost Europa + GOS
 Centraal Azië
 Verre Oosten
 Indisch Subcontinent
 Midden Oosten
 Australië
 Afrika

ZOEKEN

Uitgebreide zoektocht
Ik zoek een expediteur met volgende specialisaties:
 Gekoelde goederen |perishables
 Automotive / roro
 Staal / Metalen
 Liquid Bulk
 Chemicaliën
 Dry Bulk
 Gevarengoederen
 Project cargo | uitzonderlijke lading | zware lading | machines
 Verhuisgoederen
 Consumptiegoederen | duurzame goederen (elektrische / hightech goederen / apparaten, …)
 Forest
 Textiel | kleding | schoenen
 Accijnsgoederen
 Container
Ik zoek een douane expediteur die volgende diensten kan aanbieden:
 Import formaliteiten
 Export formaliteiten
 Fiscale vertegenwoordiging
Ik zoek een expediteur met bijkomende specialisatie:
 Verzekering
 Consultancy
 VAL/ Opslag / Distributie
Ik zoek een expediteur in het bezit van:
 ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 18001
 AEO
 SQAS
 HACCP
 OHSAS

Op onze algemene ledenlijst behouden wij de mogelijkheid om in het kort uw bedrijf en/of de specialisaties van
uw bedrijf toe te lichten. Indien u dit wenst, gelieve dan in de onderstaande kader een korte omschrijving te
zetten die wij mee zullen integreren in onze algemene ledenlijst (bij voorkeur in het Engels):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

