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Brexit: documenten vertalen



Rotterdam Building
Aert van Nesstraat 45 - unit 7.10 
3012 CA Rotterdam

Postbus 23042
3001 KA  Rotterdam

T +31 (0)10 436 4666 E info@vertalingen.nl                      
I vertalingen.nl

ABN Amro  NL25ABNA0501192611   ING Bank  NL33INGB0004291967   KVK  24143414   BTW  NL.006506070.B01

De algemene leveringsvoorwaarden van de 
VViN, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel, worden u op aanvraag 
toegezonden. Vertalingen.nl, Buro Juridische 
Vertalers en Buro Technische Vertalers zijn 
onderdeel van Translingua t.t.i. B.V. Rotterdam.

Rotterdam Building
Aert van Nesstraat 45 - unit 7.10 
3012 CA Rotterdam

Postbus 23042
3001 KA  Rotterdam

T +31 (0)10 436 4666 E info@vertalingen.nl                      
I vertalingen.nl

ABN Amro  NL25ABNA0501192611   ING Bank  NL33INGB0004291967   KVK  24143414   BTW  NL.006506070.B01

De algemene leveringsvoorwaarden van de 
VViN, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel, worden u op aanvraag 
toegezonden. Vertalingen.nl, Buro Juridische 
Vertalers en Buro Technische Vertalers zijn 
onderdeel van Translingua t.t.i. B.V. Rotterdam.

Wanneer de brexit precies zal plaatsvinden is nog steeds afwachten. Wat wel duidelijk 
is, is dat de gevolgen van de brexit voor de zakelijke markt groot zijn. 

Na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat de handel flink 
veranderen. Welke nieuwe regels zullen er gelden? Wanneer gaan deze nieuwe regels 
in? Momenteel is nog niets zeker. 

Toch kun jij als bedrijf alvast zorgen dat je goed voorbereid bent. Als hét brexit 
vertaalbureau helpen we je daar graag bij.

Vertalingen.nl is gespecialiseerd in het vertalen van juridische, technische, 
commerciële en overheidsdocumenten. Ook voor de brexit! We hebben ons uitgebreid 
verdiept in de brexit-materie en kunnen je uitstekend helpen bij het vertalen van 
allerhande brexit-documenten van en naar verschillende talen. We hebben een aantal 
voorbeelden van te vertalen documenten voor je op een rij gezet.

Ben jij voorbereid op de brexit?

Een woord van North Sea Port
“Als we een aanvraag mailen, wordt 
hier altijd snel op gereageerd door 
Vertalingen.nl. Bij vragen of als het 
een spoedopdracht betreft, wordt 
hier ook altijd correct en snel op 
gereageerd.”

Bekijk onze testimonials op www.vertalingen.nl

http://www.vertalingen.nl
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Na de brexit gaan de grenzen dicht en moet er douaneaangifte worden gedaan bij het 
in- en uitvoeren van producten naar het Verenigd Koninkrijk. 

Heb je momenteel nog niet te maken met douaneaangiften, dan is het zaak om enige 
kennis te vergaren om de juiste gegevens te kunnen aanleveren. Je wilt uiteraard dat je 
goederen op tijd worden geleverd en daarnaast ben je in veel gevallen ook zelf 
verantwoordelijk voor deze aangifte. 

Het team van Vertalingen.nl legt je graag uit hoe je deze douaneformulieren in moet 
vullen. 

Het is nog niet bekend hoe de Britse wetgeving er na de brexit precies uit komt te zien, 
maar het is goed om contracten alvast goed door te lezen. 

Ook raden we je aan om duidelijke afspraken te maken over de gevolgen van de brexit in 
nieuwe contracten of als aanvulling op bestaande contracten. 

Heb je hulp nodig bij het vertalen van dergelijke contracten? Onze kundige en ervaren 
vertalers helpen je graag verder.

Hulp bij douaneaangifte

(Nieuwe) contracten opstellen

Wil je het risico op aansprakelijkheid voor de brexit verkleinen? Bijvoorbeeld voor 
de vertraging van producten omdat er weer grenscontroles gaan plaatsvinden? 
Of duidelijkheid over wie de kosten van douaneformaliteiten zoals invoerheffingen 
gaat betalen? 

Wijzig dan tijdig je algemene voorwaarden door er bijvoorbeeld een bepaling in op 
te nemen. Na aanpassing is het van belang om de voorwaarden te vertalen in de 
taal van je klanten. Uiteraard kun je ook daarvoor terecht bij onze professionele 
moedertaalvertalers.

De algemene voorwaarden aanpassen
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Door de brexit komt er nogal wat op je af als ondernemer zijnde. Daarom geven we je 
graag advies over welke documenten je kunt laten vertalen om je klaar te maken voor de 
brexit.

Wil je graag een overzicht van de kosten van het vertalen van brexit documenten? 
Vul dan ons online offerteformulier in en ontvang binnen twee uur reactie. 

Ook als je ons graag persoonlijk wilt spreken, staan we uiteraard voor je klaar op: 
+31 (0)10 – 436 4666.

Het team van Vertalingen.nl
www.vertalingen.nl
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Brexit documenten vertalen
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