Unie van professionele
Transporteurs en Logistieke
ondernemers
Erkende professionele Unie nr 5451

PTR

Brussel

Havenlaan 104/106
1000 Brussel
 02 420 54 56
 02 420 67 79
@ info@uptr.be

Voor een eerlijke en oprechte
verdediging van Uw vak.

Luik

Nog geen lid ?

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l’Abbaye, 138
4040 Herstal
 04 361 40 90
 04 367 73 51
@ info@uptr.be

Contacteer ons en vraag
uw aansluitingsformulier.

Kortrijk

Wacht niet langer... !

PayCover
Engelse Wandeling
2 bus KO 7G
8500 Kortrijk
 056 60 17 38
 056 61 36 03

GM 1443-518-R

Voor alle bijkomende informatie,
blijven we steeds
ter uwer beschikking.
Volg ons live op de
sociale netwerken

DE PROFESSIONALS
VAN TRANSPORT
EN LOGISTIEK

Website : www.uptr.be

Samen,
werken aan een betere toekomst.
We zijn er voor U !

Een bescheiden bijdrage voor efficiënte diensten
en een compleet gamma producten.

BEROEPSVERDEDIGING
UPTR verdedigt met kracht de belangen van de
Transport en Logistieke sector op sociaal,
economisch en politiek vlak.

INFORMATIE
UPTR voorziet u van alle noodzakelijke informatie
voor het beheer van uw onderneming in al zijn
aspecten :
• Op juridisch vlak
• Op economisch vlak
• Op sociaal vlak
• Op fiscaal vlak
• Op vlak van internationale concurrentie
•…

INCASSO DIENST
UPTR kan U helpen om uw onbetaalde facturen in
te vorderen.
TERUGVORDERING ACCIJNZEN
UPTR dient uw aanvragen in voor de
terugbetaling van het terugvorderbare deel van
de bijzondere accijns op diesel.

en dit, via :
 FLASH (faxing / mailing)
 Vakblad «NON STOP»

TERUGVORDERING B.T.W.
UPTR verzorgt voor U de terugvordering van
de BTW betaald in het buitenland en dit in de
verschillende EU lidstaten.

ADR OPLEIDINGEN
- Bestuurdersattest
- Veiligheidsadviseur

TRANSPORTVERGUNNINGEN
Vooral bij de aanvraag van de eerste
vervoersvergunning zijn de formaliteiten
omslachtig. UPTR staat U met raad en daad bij.
UPTR biedt u bijstand en informatie voor het
bekomen van uw vergunningen :
• Transport
• Uitzonderlijk vervoer
• Begeleider uitzonderlijk vervoer
• Vervoerscommissionair

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID
• Laden en ladingzekering
• Defensief rijden op circuit
• Economisch rijden op de openbare weg (Eco-driving)
• Ongevallenaangifte
• Rij- en rusttijden
• Gebruik van de tachograaf (analoog en digitaal)
• Transportdocumenten
• E.H.B.O.
• Wegcode
• Enz..

BETAALKAARTEN EN BADGES
UPTR bezorgt u aan de beste voorwaarden :
badges en magneetkaarten voor het betalen van
autosnelwegen en tunnels, meer bepaald :
• Betalen van Franse, Spaanse en Portugese
auto snelwegen, de Liefkenshoektunnel
(Antwerpen), Herrentunnel (Duitsland) en de
Belgische kilometerheffing.
o VIAXXES SAT
• Tunnels met tol in Europa
o Mont-Blanctunnel en Fréjustunnel
• Tolwegen in Italië
o Viacard / Telepass
• Tolwegen in Duitsland en Zwitserland
o Duitsland  MAUT
o Zwitserland  RESSA
• Tankkaarten

GESPECIALISEERD SOCIAAL SECRETARIAAT
• Loonbarema’s en alle informatie
m.b.t. CAO’s
• Arbeidsreglementen aangepast aan
de sector
• Arbeidsovereenkomsten
• Gratis advies voor leden i.v.m. sociale
regelgeving

TRANSPORTDOCUMENTEN
UPTR levert alle vervoerdocumenten steeds aan
de beste voorwaarden :
• CMR vrachtbrieven : in blok, ketting of laser
• Programma voor beheer van vrachtbrieven
“CMR-IT”
• Vrachtbrieven minder dan 50 km
• Dagelijkse prestatiebladen
DIVERSE BENODIGDHEDEN
• Uitrusting ADR
• Data-lezer voor digitale tachograaf
• Schijven en rolletjes papier voor tachograaf
BOEKHOUDING EN FISCALITEIT
Alles over boekhouding en fiscaliteit speciaal
gericht op de transport en logistieke sector.

PLAN & RIDE
De beheersoftware voor uw transportbedrijf,
erkend E-cmr.
GM 1443-518-V

UPTR TOT UW DIENST !

AUDIT «VERZEKERINGEN»
Omnium, B.A., rechtsbijstand, CMR,
arbeidsongevallenverzekering, B.A.-exploitatie,
depannage na ongeval, groepsverzekering,
rechtsbijstandsverzekering… zijn allemaal zaken
die bijzondere aandacht vereisen.

