
 

1. Leverbon-/Persoonscontrole
Geschiedt per: (graag alle dokumenten aanvinken,  
die al gecontroleerd zijn)

  Originele vrachtbrief van de belaste vrachtvervoerder
  Persoonsidentiteit van de aangemelde chauffeur
  Identiteitsbewijs/paspoort
  Kentekenbewijs/kenteken
  Verzekeringspolis resp. verzekeringsbewijs
  Vergunning om handel te drijven

2. Controlemaatregelen bij mobiele telefoons.
Controleer de opgeslagen gegevens van de aangekondigde 
chauffeur bij TIMOCOM. 

Oproep via een mobiele telefoon?
 JA  NEE

Zo ja, via de vaste telefoonlijn met het nummer:

Nummer: 
Contactpersoon: 

3. E-mailberichten
Van een FREEMAIL-provider (GMX, GMAIL, HOTMAlL etc.)?

 JA  NEE

Zo ja:

  Faxbevestiging voor contra expertise gecontroleerd
  De gegevens gecontroleerd
  Aanvullende plausibiliteitscontroles uitvoeren:

   Alle gestelde documentatie op echtheid gecontroleerd
   Telefonisch nagevraagd bij de bedrijfszetel enz. gecontroleerd

4. Bij de eerste samenwerking
Bij de eerste samenwerking → identiteitscontrole en research naar 
de naam van de chauffeur.

Bij de eerste samenwerking:
 JA  NEE

Zo ja:

  Identiteitscontrole uitgevoerd (bedrijfsregister)
  Research naar de naam van de bestuurder gecontroleerd

5. Echtheid van het faxnummer gecontroleerd
Binnenkomende faxberichten de authenticiteit van het faxnummer 
voor de vermelde aansluiting gecontroleerd?

 JA  NEE

6. Controle van het verzekeringsbewijs
Navraag bij de CMR-assuradeur gecontroleerd

 JA  NEE

7. Voertuig tracking
Is het voertuig van uw zakenpartner lokaliseerbaar via TIMOCOM 
tracking?

 JA  NEE

Zo niet:

Zorg ervoor dat uw zakenpartner zijn voertuig in de 
trackingoplossing koppelt en u voor de duur van het transport voor 
het lokaliseren vrijgeeft.

8. Bij de geringste twijfel
Aanvullende plausibiliteitscontroles bij vervoerder via TIMOCOM 
Identify en in diverse andere media uitgevoerd?

 JA  NEE

Zo ja, gelieve een korte samenvatting, met waar en welke 
resultaten:

9. Waarde van goederen navragen
De waarde van de goederen in euro: 

10. Hoge goederenwaarde (> € 200.000)
Bijzonder bij hogere waarde van goederen alleen de opdracht 
vergeven aan ervaren zakenrelaties!

Ongeveer hoeveel ritten heeft deze partner al gedaan:
 < 5  5-50  > 50

11. Controle van de lossingstijd
In geval van tegenstrijdigheden onmiddellijk actie ondernemen.

Was er iets niet overeengekomen?
 JA  NEE

Indien ja, graag kort toelichten:

12. Opmerking
Met name tijdens piekuren aan alle controlecriteria vasthouden  
en alle controles uitvoeren!

School alle medewerkers van de afdeling verzending doorlopend  
en houd ze alert.

Uw veiligheidscheck om 
ladingdiefstal te voorkomen

 
 Datum  Handtekening

Een gemeenschappelijk Europees initiatief van TIMOCOM en de SCHUNCK-
GROUP, een van de toonaangevende internationale verzekeringsmaatschappijen.
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