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Update voor logistieke ondersteuning  

 

Beste klanten, 

 

We houden de BREXIT-situatie continu in de gaten en zetten ons in om u op de hoogte te houden 

van alle nieuwe informatie met betrekking tot logistiek,  zodra we die hebben. 

 

Momenteel wachten we nog steeds op een officiële aankondiging over hoe de BREXIT ons bedrijf zal 

beïnvloeden en op de manier waarop we goederen uitwisselen. 

 

Raadpleeg de LOG IN-pagina van Lubetrend  om documentatie te vinden die u kan helpen op de 

hoogte te blijven van de laatste richtlijnen. 

https://www.lubetrend.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

 
We hebben voortgebouwd op onze relatie met DHL om onze klanten te helpen met monsters die de 

grenzen  overschrijden om te arriveren in ons laboratorium in Noord-Wales. 

DHL biedt een oplossing waarvan we overtuigd zijn dat het garanties biedt om eventuele 

verstoringen tot een minimum te beperken. 

Of onze klanten nu besluiten om samen te werken met  Lubetrend  &  DHL  of een andere  logistieke  

leverancier, wij willen graag advies geven over wat de vereisten zijn. 

Op de volgende twee pagina's ziet u  een kopie van de aangiften en verklaringen die moeten worden 
gebruikt bij het regelen van collecties voor het importeren in ons  laboratorium. 
 
Houd er rekening mee dat de beschrijving en waarde van het monster belangrijk zijn om toe te 
voegen - we begrijpen dat zonder deze informatie uw monsters tot 14 dagen of zelfs langer bij de 
douane kunnen worden bewaard. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lubetrend.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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Veelgestelde vragen: 

 
 
Geldt dit voor klanten in het Verenigd Koninkrijk? 
Nee, bovenstaande informatie geldt alleen voor onze vrienden in landen buiten het Verenigd 
Koninkrijk. Echter, we zullen deze informatie sturen naar  al onze klanten, zoals veel van onze 
Klanten in het Verenigd Koninkrijk een aantal van hun customers hebben buiten het VK. 
 
Wat moet ik nu doen? 
Mocht u commerciële factuurgegevens (klanten buiten het Verenigd Koninkrijk)moeten invullen, 
gebruik dan de onderstaande informatie op het onderstaande voorbeeld om uw commerciële 
factuurgegevens in te vullen – die vanaf 1 januari 2021 papierloos worden. 
Voor degenen die momenteel problemen hebben met andere koeriers dan DHL, u kunt contact 
opnemen met uw koerier account manager om uit te vinden of er iets is veranderd op de koerier 
collectie website. Of u kunt contact met ons opnemen voor een offerte op 01492  574750 als u 
gebruik wilt maken van de door ons gekozen DHL service. 
 
Vanaf welke datum wordt dit uitgevoerd? 
Dit moet nog worden besloten -  We zijn nog steeds aqn het wachten op updates van de regering 
met betrekking tot brexit trading deal. 
 
Verandert de grondstoffencode? 
Raadpleeg handelstarief: zoek grondstoffencodes, rechten en BTW-tarieven op - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 
Wat moet ik doen als ik meer dan 1 batch monsters verstuur? 
Het gebruikelijke verpakkingsproces is nog steeds van toepassing – per zending 
 
Geldt dit ook voor gevaarlijke goederen? 
Oliemonsters worden niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen. 
De enige matrix waarop we testen die wordt geclassificeerd als 'Gevaarlijke goederen' zou diesel 
brandstof zijn. Die is geclassificeerd als UN1202 – Mocht u geen account voor gevaarlijke goederen 
hebben, neem dan contact met ons op via 01492 574750, want we kunnen dit mogelijk voor u 
vervoeren met behulp van onze eigen transportvergunningvoorgoederen. 
 
Lubetrend wil met u samenwerken om ervoor te zorgen dat het proces om monsters naar Conwy te 

krijgen zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt. Mocht u nog vragen hebben over ons DHL-aanbod, 

neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +44 (0)1492 574 750 of stuur een e-mail 

naar info@lubetrend.com 

Vriendelijke groeten 
Het Lubetrend  Team 

https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/trade-tariff
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Let op: De bijgevoegde  'Verklaringvan de inhoud van het pakket' is het document dat u moet invullen 
en bijvoegen met uw pakket voordat u het verzendt  en hoeft niet terug te keren naar ons*** 

Verzendfactuur en gedurk van glijmiddelen (verzonden naar 

Het Verenigd Koninkrijk) 

Commerciële factuur voor export 

(Alleen te gebruiken voor de terugkeer van Lubetrend Condition Monitoring Samples) 

Verstuur naar: Lubetrend  Laboratory, Unit 6 Parc  Caer  Seion, Conwy, LL32 8FA 

Naam van contactpersoon: Kerrie Figueiredo 

Telefoonnummer: +44 (0) 1492 574 750 

E-mail: info@lubetrend.com 

Bedrijf Reg no: 4507291 

BTW: 755 5048 20 

Betalingsvoorwaarden: Contante valuta: GBP  

Volledige objectbeschrijving: 
Veld 

 

Eenheidsprijs 

in £ GBP 

 

Total 

Waarde 

voor 

douane 

Oliemonsters voor testdoeleinden 

Klein pakket smeermiddel/isolerende vloeistofmonsters voor 

het testen 

 

Onbrandbaar  >200°C 

Ongevaarlijk 

Niet beperkt.  Voldoet aan IATA-beperkingen 

 

Geen commerciële waarde – monsters zullen worden getest 

tot vernietiging op de dag van aankomst in het laboratorium 

Grondstoffencode: 271099302  (voor gebruikte olie) 

1 <£1 GBP <£1 GBP 

mailto:info@lubetrend.com
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Totaalbedrag   <£1GBP 

 
 

Let op: Deze  'Verklaring van inhoud van het pakket'  is het document dat u moet invullen en 
bijvoegen met uw pakket voor het verzenden en hoeft niet terug te keren naar ons*** 
 

Inhoudsverklaring van de verpakking: 

 

Aan wie het zich kan betreffen, 

De inhoud van de verpakking is niet van gevaarlijke aard (ongevaarlijk, ontvlambaar, niet-toxisch, 

niet-explosief, niet-besmettelijk, niet-corrosief en niet-radioactief) voor en namens de hieronder 

genoemde onderneming.  Het wordt shipped naar Lubetrend laboratoria, Conwy, voor analyse 

doeleinden alleen. Ik verzeker dat de inhoud niet-beperkte lading is en niet als gevaarlijke goederen 

is geclassificeerd op grond van de IATA-regelgeving.  Het heeft een vlampunt van >200°C.  Ik kan 

bevestigen dat het materiaal/de inhoud veilig en aanvaardbaar is voor het luchtvervoer en geen 

gevaar voor het vliegtuig of het milieu weerspiegelt.  Ik verklaar dat de  bovenstaande informatie 

waar en correct is om het beste van onze kennis voor monsters verzonden naar het laboratorium. 

 

Naam (teken) .................. 

Bedrijf................................................................ 

Datum:...... .... /............/............ 

 

 


