
 

 

Aangepaste diensten DOUANE Curaçao ivm COVID-19 tot nadere orde 
 
Zoals u weet, heeft het coronavirus COVID-19 veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. De Douane 
Curaçao doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Houd u daarom deze pagina in de gaten 
voor alle actuele informatie. 
 
Help de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Indien u ziek bent, of griepverschijnselen 
vertoont, zoals hoesten, niezen en/of koorts, of wanneer u in de aanbevolen quarantaineperiode 
verkeert als gevolg van een buitenlandse reis, dan wordt u met klem verzocht de Douane Curaçao 
niet te bezoeken. 
 
Gebouw Pietermaai: Management | BJZ | Bedrijfsvoering  
Telefonisch bereikbaar:  4345300 | 4616350 
Maandag t/m Donderdag:   8:00 - 12:00 |13:30 - 17:00 
Vrijdag:      8:00 - 12:00 |13:30 - 16:30 
 
Verzoeken om teruggaaf, bezwaarschriften en dergelijke uitsluitend per e-mail  
bjz-tz@minfin.cw indienen. 
 
Voor vrijstelling van invoerrechten, gelieve gebruik te maken van Asycuda World, al dan  
niet gebruikmakend van de deskundigheid van een toegelaten douane-expediteur. 
 
Sollicitaties kunnen worden ingediend op hrm.douane@minfin.cw. 
 
Post Haven 
Telefonisch bereikbaar:  4616350, toestel 219  
Maandag t/m Donderdag:   8:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00 
Vrijdag:      8:00 - 12:00 | 13:30 - 15:30 
 
Voor zover nodig, uitsluitend voor het inleveren op ophalen van documenten. Verzoek voor 
informatie en overige gevallen uitsluitend via telefoon of per e-mail post-haven@minfin.cw 
indienen. 
 
Post Punda 
Telefonisch bereikbaar:  4345300 | 4616350 
Maandag t/m Donderdag:   8:00 - 12:00 |13:30 - 17:00 
Vrijdag:      8:00 - 12:00 |13:30 - 16:00 
 
Verzoeken voor accijnsgoederenvergunning artikel 110 uitsluitend per e-mail 
post-punda@minfin.cw indienen. 
 
Post Luchthaven 
Telefonisch bereikbaar:  8391378 | 4616350 
E-mail:     douanelhpa@minfin.cw 
 
      Maandag t/m vrijdag 
Import Swissport    08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 
Export Swissport    08:00 - 20:00 
E-Zone Hato    08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 
 
Ook Swissport doet er alles aan om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en hanteert de 
‘social distancing’ maatregelen. Houdt u dus rekening met extra tijd! 


