Beheer van transportdocumenten Internationale
Handel
Een grondigere kennis en een flexibeler beheer
van documenten!
De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van
buitenlandse markten. Dit impliceert complexere handelstransacties, grotere
volumes en risico's, hogere geldwaarden!
Ook indien u uw transport en administratie uitbesteedt, is een gedegen kennis
van de transportdocumenten een must.
Uw voordelen:
•
•
•

kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan landsgrenzen als gevolg van onvolledig
of niet correct ingevulde documenten
hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van
leverbetrouwbaarheid
toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie
van de goederen- en informatiestroom
kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…)
kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake. Speciale aandacht voor
handel met BRIC landen een inzicht in complexe informatie

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk
doorsturen
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben
veroorzaakt, ontevreden
klanten hebben gegenereerd, enz.
•

Veiligheid via transportdocumenten
De CMR vrachtbrief
Documenten voor zeevracht en binnenvaart
House b/l
Seawaybill
Express b/l
Airwaybill
CIM vrachtbrief
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Commerciële argumenten dankzij controle documenten
Certificaat van oorsprong
Eur 1
ATR 1
Form A
ATA-Carnet
Gezondheid certificaat
Fytosanitair certificaat
Inspectie certificaat
Fumigatie certificaat
Geldstromen vergemakkelijken door de beschrijvende documenten
Facturen: handelsfacturen, consulaire factuur, douane factuur, pro forma factuur, paklijst
Vergunningen
Hoe omgaan met vragen van klanten om documenten aan te passen?
Welke interactie heb je met de douane?
Aan welke BTW verplichtingen moet je voldoen?
Wat is het belang van douanedocumenten?
Preventief denken geconcretiseerd in verzekeringsdocumenten
De belangen van het bedrijf
De belangen van de klant
De geldstroom
Het verzekerde goed
•

Tussenpersonen in transport
Rol,belang en verantwoordelijkheden van deze partijen
Vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, commissionair expediteur
Andere dienstverleners in de logistiek
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Doelgroep

Medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en opvolgen van de
goederen- en informatie stromen in de industrie en logistieke
dienstverlening

Aanpak

Interactief
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent
Oefeningen en dossierstudies

Duur van de
opleiding

2 dagen van 9u tot 16.30u

Locatie en datum

KLASSIKAAL
Sint Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Donderdag 25 november en 2 december 2021

Deelname

Leden Fedustria, Co-valent*: 754 € / deelnemer
Niet-leden: 892 € / deelnemer
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.covalent.be
Prijzen exclusief 21 % BTW
Prijzen inclusief broodjeslunch

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO
Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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