Pragmatische ondersteuning bij:

De Import-export specialist

•

Exportdocumenten

•

Exportmanagement

•

Douanezaken

•

Importdocumenten

•

Incoterms

•

Internationaal transport

•

Letters of Credit

•

Oorsprongsverklaringen

Basistraining Exporteren
Bij import- en export komen veel praktische zaken aan de
orde:
• Welke documenten zijn verplicht?
• Wanneer moet ik een Oorsprong of EUR.1 certificaat
aanvragen?
• Doe ik zelf de douaneformaliteiten of besteed ik dit
uit?
• Welke Incoterm(s) kan ik het beste gebruiken?
• Hoe wikkelt ik een Letter of Credit zonder risico af?
Op deze en vele andere vragen krijgt u tijdens deze training
een antwoord dat past bij uw bedrijfsvoering.
In een rijk gevuld programma komen alle praktische zaken
welke bij (import) en exporttransacties aan de orde komen,
behandeld. De deelnemers moeten hard werken, maar na
afloop van de training is men een betere gesprekspartner
voor zowel de klant als voor het management.

Voor wie?
Exportmanagers, customer service en exportbinnendienstmedewerkers.
Vooropleiding:
Bij voorkeur MBO en/of enige jaren relevante
praktijkervaring.
Waar en wanneer?
Diverse startmomenten door geheel Nederland in
maart, april, mei en juni 2017 van 09:00-16:30 uur.
Deze workshop wordt ook incompany gegeven.
Uw investering:
Open inschrijving: EUR 395,00 per deelnemer
exclusief BTW
Incompany: EUR 249,00 per deelnemer exclusief
BTW (Minimaal 4 deelnemers).

Deze training wordt afgesloten met een examen welke
bestaat uit meerkeuzevragen en een case over Incoterms.
Op de volgende pagina treft u een programma van het

Aanmelden:
Per e-mail:

info@importexportspecialist.nl

Telefonisch:

040 20 26 397 (09:00 - 18:00 uur)

Ter attentie van:

Fred Koning

De Import-Export Specialist | Rabelaislaan 31 | 5629 PJ Eindhoven | KvK 59 60 19 14

Dagprogramma
Documenten
•

Orderbevestiging

•

Proforma factuur

•

Factuur

•

Pak- en wichtlijst

•

Certificaat van Oorsprong

•

Oorsprongsverklaring

•

EUR-1 Certificaat

Douanezaken
•
•

Aangifte ten Uitvoer
BTW wetgeving

Internationaal betalingsverkeer
•
•
•

Open Account
Cash Against Documents
Letter of Credit

Transportdocumenten
•
•
•

CMR Vrachtbrief
Bill of Lading
Airway Bill

Incoterms 2010 ®
•

Ex Works

•

Free Carrier

•

Free Alongside Ship

•

Free On Board

•

Carriage Paid To

•

Carriage, Insurance Paid to

•

Cost and Freight

•

Cost, Insurance and Freight

•

Delivered At Terminal

•

Delivered At Place

•

Delivered Duties Paid

Reacties van deelnemers:
Marloes (Customer service): Een vol programma.
Veel direct toepasbare kennis opgedaan.
Peter (Logistiek coördinator): Veel inhoud. Incoterms
heeft nu geen geheimen meer voor mij……
Leonard (Magazijnchef): Door alle praktijkvoorbeelden is de invulling van de documenten
eenvoudiger is geworden.
Hanneke (Importafdeling): Hard werken, veel
informatie maar het resultaat is dat alles nu veel
duidelijker is geworden.
Sebastiaan (Transportmanager): Nooit geweten dat
het verkeerd invullen van een CMR zoveel gevolgen
kan hebben……
Angelique (Exportafdeling): Het afwikkelen van een
L/C is nu een stuk eenvoudiger geworden.
Nancy (Accountmanager): Ik ben nu een betere
gesprekspartner voor klanten geworden.
Jolande (Exportbinnendienst): De samenhang tussen
Incoterms en betalingscondities was een eye opener,
evenals het feit dat binnen de EU wij een groot risico
met BTW lopen en vooral hoe dit vanaf nu te
voorkomen…..

