
            

CLIENT Export eerste keer gebruiken 

 

Start scherm CLIENT Export 
  Nadat u bent ingelogd komt u in het 

startscherm van  CLIENT Export. 

 

  Klik elders in de applicatie op  
om terug te keren naar dit scherm. 

 

 

 Kies in het ‘Startscherm’ het submenu 
‘Beheren bedrijfsgegevens’, en maak 
vervolgens een keuze uit één van de vijf 
menuopties. 

           Op de volgende pagina’s worden ze 
           allemaal één voor één behandeld. 
 

  Indien u op enig moment CLIENT Export 
wilt verlaten kunt u dit doen door te 

klikken op  om de gehele applicatie 
af te sluiten. 

 

  

 
 
 



 
 
 

 

CLIENT Export eerste keer gebruiken 
Beheren bedrijfsgegevens  
 
Voordat u met CLIENT Export aan de slag kunt, dient u 
eerst een aantal gegevens in te vullen. 
 
Klik op de knop  ‘Beheren bedrijfsgegevens’. 
Het scherm ‘Beheren bedrijfsgegevens’ bestaat uit vijf 
tabbladen.  Het eerste tabblad ‘Basisgegevens relatie’ 
geeft een overzicht van de gegevens, zoals de relatie 
binnen CLIENT Export bekend staat. Deze gegevens zijn 
niet te wijzigen. (Neem bij onjuiste gegevens contact op 
met het LNV-loket). De overige tabbladen worden 
gebruikt om de specificaties van de relatie vast te leggen. 
In elk tabblad kunnen items worden toegevoegd, 
gewijzigd of verwijderd. Deze worden verderop in CLIENT 
Export gebruikt. 
 
Klik op tabje exportgegevens om uw bedrijfsgegevens in 
te vullen. 
 
Vervolgens kunt u gegevens wijzigen door op 

  te klikken 
 
Of indien er een naam toegevoegd dient te worden op 

  te klikken.  



 

CLIENT Export eerste keer gebruiken 
 
Beheren bedrijfsgegevens  

Hier vult u de bedrijfsgegevens in. 

Naam Kies voor Exporteur 

Begindatum Datum van vandaag 

Einddatum Niet invullen! 

Contactpersoon Vul hier een naam in 

Mailadres Vul hier een mailadres in 

Telefoonnummer Vul hier een telefoonnummer 
in 

Faxnummer Vul hier een faxnummer in 

Beveiligingssleutel 
+ bevestiging 

Vul hier een door u gekozen 
wachtwoord in 

Intrekken aanvraag 
door verstrekker? 

ja 

Verstrekken 
documenten 
aangevraagd? 

ja 

Documenten 
opgemaakt en 
geweigerd? 

ja 

Documenten 
opgemaakt en 
gewaarmerkt? 

ja 

Inspectieresultaten 
bekend? 

ja 

Verzending Niet invullen 

Type postverzending Niet invullen 

Verzendingsinformatie Niet invullen 

Verstrekkingwijze Lokaal 

Mailadres ten 
behoeve van alerts 

Vul hier een mailadres in 

Opslaan Sla uw gegevens op 
 

 

Bij het tabje Export zekerheden dient Type zekerheid op 
Erkenning te staan.    klik nu op startscherm om verder te gaan 

 
 



 

 
 

 
              CLIENT Export eerste keer gebruiken 

       
                Beheren bedrijfsgegevens  

 
Aanvraag 
gegevens 

Ga naar ‘Aanvraaggegevens’ door op de knop  te klikken. 
 Het vijfde tabblad ‘Aanvraaggegevens’. 
Hier kunnen verschillende lijsten bijgehouden worden, 
o.a. persoonlijke adresboeken en klantgegevens. 

Code Het veld ‘Code’ bevat een door het bedrijf zelf opgegeven  
 naam voor de combinatie van het ‘Type’ –
aanvraaggegevens 
 en de bijbehorende feitelijke gegevens. 

Type  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst 

In het veld ‘Type’ kan gekozen worden uit 9 verschillende  
soorten aanvraaggegevens: 
Artikel 
Consignee (Klant) 
Erkend bedrijf 
Exporteur 
Inspectielocatie 
Opslaglocatie 
Producent 
Verpakker 
Verwerker 
 
Type consignee: naw gegevens van de klant  
Type Exporteur; naw gegevens van de exporteur 
 

Toevoegen 
Klik op  en u kunt de adres gegevens van uw bedrijf 
(exporteur) en uw klanten toevoegen. 
Gegevens dienen in de taal van het land vermeld te 
worden. 

Opslaan Klik op opslaan  

  

 U kunt voordat u een order aanmaakt hier  eerst 
relevante gegevens al invullen. 

 
   Klik op de button startscherm om terug te keren.  

 

 


