DE HANDEL
IN BEWEGING
HOUDEN
Uw bedrijf vertrouwt op Portsmouth International
Port voor het vervoer van goederen over het Kanaal,
dus we vinden het erg belangrijk dat uw handel
zonder problemen verloopt. Daarom willen we ervoor
zorgen dat u snel verder kunt gaan met uw reis.
Wanneer de overgangsperiode tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op
31 december afloopt, hebben we een plan om het verkeer 24 uur per dag,
zeven dagen per week te controleren. Houd rekening met 30 minuten extra
reistijd, zodat we kunnen controleren of u klaar bent voor de grens op één
van onze triagepunten.
Om vertragingen te voorkomen en annuleringen te vermijden,
volgt u deze instructies op
Alle chauffeurs die naar Frankrijk of Spanje gaan (of die een
trailer met bestemming Frankrijk of Spanje achterlaten) moeten bij
aankomst in de haven van Portsmouth een toegangsbewijs tonen
Er wordt een speciale bewegwijzering aangebracht met het
vrachtwagen – en veerbootsymbool dat u naar het dichtstbijzijnde
triagepunt leidt
Bestuurders uit het noorden (M3, A34, A3, A303) gebruiken het
triagepunt op de A31 bij Winchester SO24 0HU
Bestuurders uit het oosten (A27) gebruiken het triagepunt bij
knooppunt 1 op M275 PO2 8RD
NL

• Op het triagepunt wordt u gevraagd om te tonen:
• een geldig boekingsnummer voor de veerboot (Als u niet
geboekt heeft, kunt u niet verder reizen)
• een geldig paspoort
• eventuele toepasselijke identificatienummers voor verzending
(MRN)
• alle van toepassing zijnde begeleidende documenten voor
douanevervoer (TAD)
• alle van toepassing zijnde tijdelijke toelatingen (ATA ) of
carnetten van Transport Internationaux Routiers (TIR)
• alle van toepassing zijnde vereiste documenten voor dieren,
planten, vuurwapens of andere speciale goederen
• Deze gegevens worden geregistreerd en als ze correct zijn, krijgt u
een toegangsbewijs voor de haven
• Alle vervoerders zonder een geldige veerbootboeking of de juiste
documentatie worden weggeleid uit Portsmouth
• Elk voertuig dat op weg is naar de EU dat probeert de haven
binnen te komen zonder een toegangsbewijs, zal worden
weggeleid

Voor meer informatie, ga naar
Portsmouth-port.co.uk
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