UPDATE INCOTERMS 2020

U weet inmiddels dat de Incoterms®2010 een update hebben gekregen. Met ingang van september
2019 werden de aangepaste Incoterms 2020 van kracht.
Tijdens de sessie Update Incoterms 2020 krijgt u inzicht in de gewijzigde Incoterms, het waarom, het
belang van deze wijzigingen en de implicaties ervan.
Volgende topics komen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is er nieuw bij de Incoterms 2020:
Hoe omgaan met FCA en FOB
Zijn EXW en DDP verdwenen?
Welke Incoterms kan je best in welke situaties gebruiken, wat is de “intended use”
De Incoterms en de VGM
Wat met de douaneformaliteiten bij export, import en transit
Voor iedere Incoterm worden duidelijk de verantwoordelijkheden kosten en taken van de koper
en de verkoper bekeken.
Wat zijn de kritische punten en wat is de betekenis
Welke risico’s worden door de verzekering gedekt
Wie zal het contract aangaan met de vervoerder en wie geeft instructies voor het opmaken van
de vervoersdocumenten.

De docent, dhr Valentin Lambrechts, maakt actief deel uit van de Commissie Incoterms 2020 van
de International Chamber of Commerce (ICC).
U krijgt dus de informatie uit eerste hand!
Basiskennis van de Incoterms is noodzakelijk.
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Doelgroep

Logistieke en Administratieve medewerkers, leidinggevenden inkoop,
commercieel verantwoordelijken en customer service medewerkers uit
de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.

Aanpak

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

Duur opleiding

0.5 dag van 9u tot 12.30u

Locatie en datum

Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting
Kortrijk
Donderdag 8 december 2022 (vm)
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Donderdag 1 juni 2023 (vm)

Deelname

Leden Fedustria: 380 € / deelnemer
Niet-leden: 450 € / deelnemer
Prijzen exclusief 21 % BTW

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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