
ABONNEES  KRIJGEN  KORTING

De Incoterms® 2020 zijn bekend! 
Laat u in één dagdeel tijd voorlichten over alle ins & outs op het 
gebied van de nieuwe internationale leveringsvoorwaarden. 

. Ontstaan en betekenis Incoterms® in vogelvlucht. Wat zijn uw rechten en plichten?. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Incoterms® 2010

De vernieuwde Incoterms® zijn cruciale handvatten voor alle importeurs, 
exporteurs, juristen, vervoerders en verzekeraars. Krijg deze dag inzicht in 
en leer zelf de bestaande en gewijzigde Incoterms® toe te passen op uw 
eigen bedrijfssituatie

www.incoterminologie.nl
ORGANISATIE:

http://www.incoterminologie.nl


PROGRAMMA
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INLOOP
Ontvangst met een heerlijke kop koffie of thee terwijl u kennis maakt met de overige 
deelnemers.

OPENING 
Door workshopleider, auteur en docent Rotterdam University, Ivo Veraart.
 
OVERZICHT INCOTERMS® 2O2O
Wat is er veranderd ten opzichte van de in 2010 geïntroduceerde     
Incoterms®? Waar moet u op letten en zijn er wijzigingen binnen uw    
organisatie van belang?

GEVOLGEN VOOR UW BEDRIJF
De Incoterms® zijn geen opzichzelfstaande regels, het wijzigen van    
de regels heeft dus directe gevolgen voor de logistieke, fiscale en     
financiële bedrijfsvoering van uw onderneming. Aan de hand van     
diverse cases worden de gevolgen uitgebreid behandeld.

PRAKTISCHE CASES
U heeft nu inzicht in de nieuwe termen. Aan de hand van een aantal    
sprekende praktijkvoorbeelden krijgt u gevoel bij de praktijktoepassing.    
Wat zijn aandachtspunten en waar zitten de valkuilen?

VRAGENRONDE
Ten slotte is de vragenronde. U kunt uw eigen voorbeelden en vragen    
voorleggen en rekenen op een heldere uitleg.

NETWERKBORREL
Praat na over hetgeen wat u deze middag heeft geleerd en netwerk    
met uw collega’s uit de sector onder het genot van een hapje en een    
drankje.

Ivo is een echte specialist 
op dit onderwerp. 

Zijn missie: 
u scherp inzicht 

verschaffen in de 
afspraken per 2020.



WAT KUNT U VERWACHTEN?
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. “De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor 
on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms regel.”

 De Incoterm FCA geeft de verkoper voortaan ruimere mogelijkheden om 
als verkoper een on board B/L te verkrijgen: Wanneer pas je dit toe, en hoe doe je 
dat op de juiste manier?

. “De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking 
onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) 
regels.” 

 Bij CIP verandert er dus het een en ander ten aanzien van de verplichte 
verzekering: wat houdt dit in en hoe gaat u hiermee om?

. “De Incoterms® 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen 
het vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at 
Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP)”

 Wat betekent dit?

. “De drie-letter afkorting voor Delivered at Termnial (DAT) is gewijzigd in DPU.”

 Waarom? Zorgt dit voor een verruiming of beperking van de 
mogelijkheden? Hoe zit dit precies? En met welke kosten moet u dan rekening 
houden?

. “De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij 
de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.”

 Wat verandert er voor u?

OVERZICHT VAN ALLE INCOTERMS®



VOOR WIE?
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De sessie ”Aan de slag met Incoterms® 2020” is voor iedereen 
die in de supply chain te maken heeft met deze internationale 
leveringsvoorwaarden. Ontmoet deze middag verladers, logistieke 
dienstverleners, vervoerders en rederijen. 
 
 
Ontvang na afloop
Overzicht Incoterms: officiële ICC wallchart (poster) Incoterms
Hand out van de presentatie 

KLEINSCHALIG&PERSOONLIJK


