
 
 

 

 

 

Informatie over Brexit 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie op 31 december 2020 verlaten. 

Vanaf 1 januari 2021 heeft u rekening te houden met de volgende veranderingen: 

 Bij pakketzendingen naar (en vanuit) VK dient een factuur worden bijgevoegd.

 Er worden invoerrechten en BTW geheven bij invoer naar (en vanuit) VK.

 Overkomstduur kan met één dag worden verlengd door douaneafhandeling.

 Voor documenten zwaarder dan 5 kg. en pakketzendingen naar VK wordt een toeslag berekend 
van €15,-.

 
De factuur die u bij de zending naar het VK voegt dient voorzien te zijn van de volgende informatie: 

• Datum van verzending. 
• Adresgegevens en EORI nummer van de verzender. 
• Incoterm (bijv. DDU of DDP) vermelden op factuur. 

(DDU = Ontvanger betaald invoerrechten en/of BTW) 
(DDP = Verzender betaald invoerrechten en/of BTW) 

• Adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres van de geadresseerde. 
• Omschrijving van de inhoud, met HS Code (voor meer informatie ) 
• Gewicht en aantal items. 
• SkyNet vrachtbriefnummer. 
• Waarde van de inhoud. 
• Transportkosten 
• Handtekening van verzender. 
• Bovenstaande allemaal in Engels beschreven. 

 
Om handel te drijven met een land buiten de EU heeft u een EORI nummer nodig. Dus per 1 januari 
2021 dient u ook in bezit te zijn van dit nummer om te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Bent 
u nog niet in bezit van een EORI nummer? Via deze link komt u meer te weten over het EORI nummer 
en hoe dit aan te vragen. Voor meer algemene informatie over Brexit kunt u ook het Brexitloket 
raadplegen. 

 

SkyNet Worldwide Express is in bezit van een AEO vergunning. SkyNet biedt u daarmee het voordeel 
dat de zendingen via een snellere procedure door de douane worden afgehandeld en de kans op 
oponthoud bij de douane wordt geminimaliseerd. 

 
Voor vragen kunt u ons bereiken via info@skynet.nl of 020 – 40 73 100. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/wat-is-een-eori-nummer
https://www.brexitloket.nl/
mailto:info@skynet.nl

