
          

 

Adres: L.G. Smith Boulevard # 134 

Telefoon + 297- 5238888 

E-mail: douane@.aw 

Aanvraag vrijstelling formulier voor 

verhuisboedel 

1. Aangever A. Datum (dd-mm-YYYY) B. Vergunning nummer 

 

2.Gegevens met betrekking tot aanvrager 
Naam: Persoonsnummer: 

Adres: Email: Telefoonnummer: 

Geboorte datum: Geboorte plaats: Nationaliteit: 3. Regeling 
Vrijstellingsartikel: 

4. Gegevens met betrekking tot de normale verblijfplaats 

A Land van herkomst: Procedure code: 

B Datum vertrek uit land van herkomst: 

C Datum van aankomst: 

D Had u eerder uw normale verblijf plaats op Aruba?: 

E Zo ja, hoe lang bent u in het buitenland geweest?: 

F Wat is de reden van uw verblijf buiten Aruba?: 

G Bent u ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba?: 

5. Gegevens met betrekking tot de over te brengen goederen Ja Nee 

A Behoren alle op bijgaande lijst vermelde goederen tot uw verhuisboedel?   

B Bevinden zich onder uw verhuisboedel motorvoertuigen, sportvliegtuigen en/of pleziervaartuigen?   

C Hebt u genoemde motorvoertuigen /(lucht-) vaartuigen ten minste 6 maanden voor de datum waarop u uw normale 
verblijfplaats in het buitenland heeft opgegeven, in bezit, eigendom en gebruik gehad? 

  

D Bevinden zich onder uw verhuisboedel nieuwe ongebruikte goederen?   

E Bevinden zich onder uw verhuisboedel alcoholische producten?   

F Bevinden zich onder uw verhuisboedel tabak en/of tabaksproducten?   

G Bevinden zich onder uw verhuisboedel bedrijfsvoertuigen?   

H Bevinden zich onder uw verhuisboedel materieel voor bedrijfsdoeleinden?   

I Bevinden zich onder uw verhuisboedel huisdieren?   

J Is uw inboedel compleet overgebracht? Let op: U dient de resterende inboedel binnen 12 maanden over te brengen!   

k Zo niet (bij5i), wat is de reden? Let op: lijst van nog over te brengen goederen binnen 2 weken overleggen.   

M Reden: 

6. Omschrijving van de goederen 
Benaming Aantal Colli Factuurwaarde 

   

   

   

   

   

   

7. Ondertekening C. Beslissing Douane 
Plaats:  

 
 
 
 
 

Datum: 

  

Handtekening en naam van aanvrager 
 

D. Beslissing Inspecteur/chef  

 
 
 
 
 
 



          

 

Adres: L.G. Smith Boulevard # 134 

Telefoon + 297- 5238888 

E-mail: douane@.aw 

Aanvraag vrijstelling formulier voor 

verhuisboedel 

Toelichting 

Dit formulier wordt gebruikt voor de aanvraag van vrijstelling voor verhuisboedel. 

De witte vakken dienen door aanvrager te worden ingevuld. 

De licht gele gekleurde vakken zijn bestemd voor de Douane. 

 

Vul uw gegevens juist en volledige in. 

In vak 3 vult u de vrijstellingsartikel en procedurecode in; 

Vak 4 letters D en G, dient u met ja of nee te beantwoorden; 

Vak 5 letters A t/m K, dient u met ja of nee te beantwoorden; 

In vak 6 vermeld u als omschrijving: verhuisboedel volgens aangehechte lijst, echter indien onder uw verhuisboedel zich 

motorvoertuigen, sportvliegtuigen of pleziervaartuigen bevinden, en/of huisdieren (waaronder te verstaan honden en katten) 

dienst u deze goederen altijd specifiek te vermelden. 

 

Voeg de volgende bijlagen bij uw verzoek: 

- Vrachtbrief van de verzending uit het buitenland; 

- Lijst van de verhuisgoederen; 

- Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van Aruba; 

- Kopie paspoort; 

 

Indien zich onder uw verhuisboedel motorvoertuigen bevinden: 

- Kentekenbewijs; 

- Keuringsbewijs; 

- Verzekeringsbewijs; 

- Indien noodzakelijk: koopakte of factuur. 

 

Indien zich onder uw verhuisboedel sportvliegtuigen en/of pleziervaartuigen bevinden: 

- Bewijs dat de sportvliegtuig(en) en/of pleziervaartuig(en) op uw naam zijn geregistreerd. 

 

De met vrijstelling ingevoerde motorrijtuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen mogen gedurende 12 maanden, te 

rekenen vanaf de dag waarop de aangifte vanwege de inspecteur is gedagtekend niet in juridische of economische eigendom 

of in bezit worden overgedragen, noch worden bezwaard of tot zekerheid in eigendom worden overgedragen, noch worden 

uitgeleend, zonder voorafgaande toestemming van de Inspecteur. 

 Indien niet aan de voorschriften wordt voldaan kan leiden tot een sanctie of geldboete !!!! 

 

Indien zich onder uw verhuisboedel huisdieren (waardoor te verstaan honden of katten) bevinden: 

- Gezondheidsverklaring (niet ouder dan 3 weken) en; 

- Geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës ( ouder dan 1 maand, maar niet ouder dan 1 jaar) 

 

Met ondertekening van het aanvraagformulier geeft u te kennen: 

1. Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

2. Op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen voor het verkrijgen van verzochte vrijstelling, en; 

3. Op de hoogte zijn van de wettelijk gestelde voorwaarden die gelden na de invoer met vrijstelling voor motorvoertuigen 

en/of pleziervaartuigen. 


