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Vervoersinstructies voor Stuks Charters  
van Wolves Transport 

Bijlage van opdrachtvoorwaarden Stuks Charters  
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
 
1.   Algemene afspraken 

• Alle informatie dient door de charter te worden verstrekt in Nederlands, Duits of Engels. Indien 
in een andere taal gecommuniceerd wordt dient de charter zelf voor een adequate vertaling 
zorg te dragen.  

• Charter voorziet in de gevraagde informatiebehoefte van Wolves Transport.  

• Schades aan de lading die plaats vinden tijden het transport en of laden/lossen dienen per 

omgaande te worden gemeld bij de afdeling Planning van Wolves Transport. Tel: 0031-88-

3747260 en/of gemaild naar claims@wolves.nl  

 

2.   Instructie transporteren voertuig 

• De te transporteren voertuigen/vracht moet(en) zoveel mogelijk worden afgesloten, dat wil 
zeggen ramen dicht, deuren op slot, evt. kapotte ramen dichtgeplakt/afgezeild. 

• Voor caravans en campers geldt dat ook van binnen dient te worden gecontroleerd of de 

lading/kasten etc. voldoende geborgd/dichtzitten. Voorkom bevuiling door met schoon 

schoeisel de binnenkant te betreden.  

• Mocht er onverhoopt een dakkoffer, fietsdrager of iets dergelijks op of aan het voertuig zijn 

gemonteerd en indien dit niet op voorhand bekend was, dan moet dit per omgaande worden 

gemeld aan de planning van Wolves Transport. 

• Indien voorgenoemde zaken wel vooraf gemeld zijn, dan moeten de plekken waar de 

accessoires zijn gemonteerd nauwkeurig worden gecontroleerd op eventuele schade voordat 

tot demontage wordt overgegaan. Dat geldt eveneens voor de accessoires zelf en bovendien 

voor het interieur van het voertuig. Demontage dient altijd vooraf afgestemd te zijn met de 

planning van Wolves Transport. 

• Bij wachttijd op het laad en/of losadres dient dit direct telefonisch gemeld te worden bij de 

planning. De totale wachttijd dient vervolgens per mail te worden verstuurd naar de planning 

onder vermelding van het order- en ritnummer.  

 

3.   Voorgeschoten kosten 

• Indien er kosten ter plekke voorgeschoten/ betaald moeten worden, moeten deze op de 

opdracht vermeld staan.  

• Indien deze kosten niet op de opdracht vermeld staan, dan dient er vooraf toestemming te 

worden verkregen bij de planning van Wolves Transport.  

• In overleg met de planning kan er bij de afdeling administratie een voorschot verkregen 

worden t.b.v. de voorgeschoten kosten voor de rit. 

• De charter is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het administreren van het ontvangen 

en betaalde geld. Voor de juiste administratie dient het kasblad gebruikt te worden.  

• Let op de tenaamstelling van de factuur/bon van de voorgeschoten kosten. Deze dienen altijd 

te naam gesteld te zijn op de (eind)klant, zoals Alarmcentrale/Verzekeraar of particulier. Mag 

dus niet op naam gesteld zijn van Wolves Transport of de Charter. 

• De betaalde kosten kunnen ingediend worden voor uitbetaling bij de administratie in Wierden 

of kan via factuur gefactureerd worden.  

mailto:claims@wolves.nl


 

Pagina 2 van 7  Versie: December 2022  

 

4.   Richtlijnen CMR-Vrachtbrief 

• Bij iedere vervoersopdracht dient een compleet ingevulde en ondertekende CMR-vrachtbrief 
te worden geleverd. Een voorbeeld/richtlijn voor invullen is bijgevoegd in bijlage 1. 

• Geconstateerde schades dienen nauwkeurig te worden genoteerd bij de opengeslagen 

carrosserieafbeelding op de CMR en aanvullend te worden gefotografeerd  

• Informatie inzake papieren, autoboekjes, sleutels e.d. dienen altijd te worden genoteerd op 

de CMR-vrachtbrief. Bij afwezigheid van deze items altijd NEE invullen. 

• De CMR-vrachtbrief dient te worden ondertekend door de afgevende partij en voorzien van 

een bedrijfsstempel van de afgevende partij op de laadlocatie. 

• De CMR-vrachtbrief dient te worden ondertekend door de ontvangende partij en voorzien van 

een bedrijfsstempel van de ontvangende partij op de loslocatie. 

• Indien er omstandigheden zijn die controle op de toestand van een voertuig bemoeilijken of 

verhinderen (bijvoorbeeld: voertuig zwaar bevuild,  ondergesneeuwd, strak geparkeerd), dan 

dient dat expliciet bij “overige bemerkingen” te worden vermeld. Dit dient waar mogelijk te 

worden onderbouwd met foto’s. 

 
5.   Cruciale informatieverstrekking aan Wolves  

• De opdracht dient direct na lossen te worden afgemeld via +31 546 58 93 52 of 
planning@wolves.nl 

• Zowel bij laden als lossen dienen foto’s van de te transporteren voertuigen te worden 
gemaakt (zie bijlage 3 voor de instructie). Deze moeten digitaal aan Wolves worden 
verstuurd. Er zijn twee opties: 
1. Gebruik van de mobiele applicatie EasyPicture (zie instructie bijlage 4) 
2. Uploaden via je browser (zie instructie bijlage 5) 

 
6.   Bijzonderheden 

• Voor het lossen van voertuigen op het depot Wolves Wierden is een plattegrond ter instructie 
bijgevoegd in bijlage 1.  

• Voor klant Reezocar dienen er bij het laden foto’s te worden gemaakt van de aankoopbon en 
autopapieren (indien aanwezig). Deze dienen op dezelfde wijze als omschreven onder punt 5 
“Cruciale informatieverstrekking aan Wolves” aan Wolves te worden overgedragen.  

 
7.   Contactgegevens 

• Mail: planning@wolves.nl 

• Telefoon (regulier): Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:30 uur +31 546 58 93 52. 

• Telefoon (nood): 24/7 +31 6 24 10 73 84. 
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Bijlage 1: Plattegrond Wierden 
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Bijlage 2: Instructie CMR-vrachtbrief 
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Bijlage 3: Instructie foto’s maken 
 

 Foto 1: Onderkant voorbumper 

 
 
Foto 2: Voorbumper + Motorkap 

 

 
Foto 3: Voorruit + Dak  

 

 
Foto 4: Passagierszijde voorkant 

 
 
Foto 5: Passagierszijde achterkant  

 
 
 

 
Foto 6: Onderkant achterbumper 

 

 
Foto 7: Achterbumper 

 

Foto 8: Achterruit + Dak 

 

Foto 9: Bestuurderszijde achterkant 

 

Foto 10: Bestuurderszijde voorkant 
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Bijlage 4: Instructie EasyPicture applicatie (mobiele versie) 

 
Installeren + inloggen 
 

1. Installeren in Playstore 2. Klik op aanmelden    
 

3. Vul inloggegevens in 
 

 
Gebruik van de applicatie 
 

1. Klik op nieuwe order    2. Vul ordernummer in 3. Controleer en bevestig 
 

 
4. Maak de foto’s 

 
5. Order afronden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handmatig versturen foto’s 
 

1. Klik op overzicht 2. Er staan nog orders open 
 

 

3. Klik op vinkje om te versturen 
 

 
 

  

Upload foto’s 

vanuit je galerij 
Maak extra foto’s 

van schades 

Klik om foto 

te maken 

Klik om te 

versturen 
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Bijlage 5: Instructie EasyPicture applicatie (web versie) 

Installeren + inloggen 
De online versie van de EasyPicture applicatie is te openen via https://wolves.appelit.com/. 
Vervolgens aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 
 
Gebruik van de applicatie 
Klik op ‘Nieuwe order’ voor het maken van foto’s 
 

 
 
Vul het juiste ordernummer in en klik op ‘Controleer’ 
 

  
 
Selecteer de juiste foto’s en klik op ‘openen’ 

 
 
Klik op het vinkje om de foto’s te verzenden.  
 

 

https://wolves.appelit.com/

