
Te gebruiken voor

Exporteren
Alles wat je moet weten over

DIY IMPORT & EXPORT ACADEMIE



Ik word exporteur

En dan? 

Exporteren, het zit Nederlanders in het bloed, maar toch komt er meer bij 

internationale handel kijken dan je wellicht denkt.  

Het start met een idee, net als bij de start van jouw bedrijf. Elke start 

begint met het opstellen van een plan, dit ode je dus ook als je wilt gaan 

exporteren, zet alles op een rij en stel jezelf de volgende vragen. 

- Waarom wil je gaan exporteren?

- Welk doel wil je bereiken?

- Wat of welke product(en) ga je exporteren?

- Wat is jouw afzetmarkt?

- Hoeveel ga je investeren?

- Hoe regel je het transport?

Dit zijn slechts enkele vragen die je jezelf kan vragen om het voor jouw, 

en eventuele partners, klanten of opdrachtgevers overzichtelijk te 

krijgen. 
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De belangrijkste keuze in jouw exportplan is, naast de 

productomschrijving, het voorgenomen exportland. Voor 

Nederlanders zijn onze buurlanden de meest populaire 

exportlanden.  

Deze keuze ligt voor de hand, we kennen de landen goed, de 

cultuur komt redelijk overeen met onze eigen cultuur, we 

spreken vaak de taal en het is op transportgebied het minst 

ingewikkeld. 

Maar wat als je wilt gaan exporteren naar verre 

bestemmingen? 

Daar gelden vaak andere regels als in de EU, het transport 

wordt ingewikkelder, je kent de lokale gebruiken vaak niet 

meteen, en de markt is onbekend en dus moeilijker in kaart 

te brengen. 

De keuze
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Marktonderzoek

Het belang van een marktonderzoek 

Het is daarom dus essentieel om de markt te onderzoeken of te laten 

onderzoeken. Daardoor krijgt je een goed inzicht in de toegankelijkheid van de 

markt. Maar ook van de aanwezige concurrentie, de afnemers en de lokale 

manier van zaken doen. Dit onderzoek kun je zelf doen, maar je kunt het ook 

volledig laten uitbesteden. Als je het wilt laten uitbesteden zoek dan bij voorkeur 

hiervoor een ervaren marketeer uit het beoogde exportland. Deze marketeer 

spreekt de taal, kent de branche, weet die jouw concurrenten op de afzetmarkt 

zijn en kan beoordelen of er potentie in jouw idee zit. 

Of je het onderzoek nu zelf doet of je laat het uitbesteden, het is altijd goed om 

zelf naar het land af te reizen. Verken zelf, of samen met een lokale partner, de 

afzetmarkt. Bezoek ook als het mogelijk is de bedrijfslocatie van jouw 

concurrenten. Kijk wat zij doen en ervaar de lokale gebruiken van het 

zakendoen. 

Houdt er rekening mee dat elk land zijn eigen gebruiken en wetten heeft. Lever 

bijvoorbeeld als directe Nederlander in Azië geen harde kritiek in het openbaar. 

Dat wordt in Azië als een vernedering ervaren. Geef in India niets aan met jouw 

linkerhand, die gebruik je voor het toiletbezoek. En spreek in Frankrijk Frans, 

anders word je bij voorbaat al niet serieus genomen. 

Als je gaat exporteren kan je er voor kiezen om alles in 

eigen hand te houden of gebruik te maken van tussen 

personen. Dit kan per situatie verschillen, het hangt er 
bijvoorbeeld vanaf of het product en vooral de eisen die 

het exportland hieraan stelt. 

Bezoek beurzen of bijeenkomsten om nog meer inzicht in de markt te krijgen. 

Het is dé plek om lokale contacten op te doen en potentiële zakenpartners en 

tussenpersonen te ontmoeten. 
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Doe je het zelf?

Of schakel je een handelsagent in? 

 

 

Het kan goedkoper lijken om direct aan klanten te leveren, 

maar dat kan ook duur uitpakken. 

Omdat je in een andere cultuur al snel tegen misverstanden 

kan aanlopen.  

Hoe minder de cultuur van het exportland overeenkomt met 

jouw eigen cultuur, hoe verstandiger het is om een 

tussenpersoon, zoals een handelsagent, in te schakelen. Deze 

spreekt de taal, kent de cultuur en heeft marktkennis. 

Hij bemiddelt en brengt je in contact met de afnemers. 

Een handelsagent heeft niets te maken met de levering, dat 

doe je rechtstreeks, bouw op deze manier zelf je klantenkring 

op.  

Je wordt vaak in het netwerk van de handelsagent 

geïntroduceerd, maar daarna zal jij zelf jou weg daarbinnen 

moeten vinden. De risico’s zijn op deze manier over het 

algemeen een stuk kleiner dan wanneer je alles zelf probeert 

te regelen.  

Het nadeel kan zijn dat je iets minder zal verdienen, jouw 

tussenpersoon zal per slot van rekening ook betaald moeten 

worden. Jouw handelsagent zal overigens alleen provisie over 

daadwerkelijk geplaatste orders ontvangen. 

Exportverplichtingen kunnen ingewikkeld zijn. Deze 

taken zijn uit te besteden aan een expediteur zoals 

Explect. Wij nemen niet alleen de 

douaneformaliteiten en het vervoer uit jouw 

handen, maar ook alle andere verplichtingen die 

bij het exporteren komen kijken.
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Wetten en regels

Hoe makkelijk het tegenwoordig ook geworden is om de 

EU-grenzen over te steken, geldt dit niet voor het 

importeren en exporteren.  

Aan Export zijn regelt en wetten verbonden.  

En deze verschillen vaak per land. Zo krijgt je te make met 

invoerrechten, product eisen, aansprakelijkheid, 

verzekeringen, internationaal betalingsverkeer en met 

transport. 

In Frankrijk moet je bijvoorbeeld alles in het Frans 

opstellen, de gebruiksaanwijzing, de verpakking, het etiket 

etc. Dat betekent dat als jouw product in een andere 

verpakking zit, je alles zal moeten aanpassen. Misschien 

moet je wel een vertaalbureau inschakelen om de 

garantievoorwaarden goed vertaald op te stellen.  

Zo heeft ieder land op dit gebied eigen regels, tarieven en 

verplichtingen. 
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Transport

Nu is het tijd om jouw producten te gaan exporteren. Bij 
transport komt vaak veel kijken. Denk aan de keuze van 

vervoermiddel, het afsluiten van een verzekering, het regelen 

van de vervoersovereenkomst en het opstellen van andere 

documenten.  

Zeker bij verre bestemmingen (Azië, Afrika etc.) is het verstandig 

om een expediteur in te schakelen. Bij Explect maken we de 

complexe wereld van transport toegankelijk voor iedereen.  

We helpen jouw toegang te krijgen tot alle mogelijkheden van 

internationaal transport. Naast onder andere het vervoer van en 

naar de haven regelen we ook de documenten, verzekering en 

eventuele opslag van goederen voor jou. Nieuwsgierig 

geworden naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan Contact 
met ons op en we helpen je verder.

Exporteren in 15 stappen: 

1. Onderzoek de exportmarkt, kijk of het land geschikt is voor jouw

exportproducten. Houdt rekening met taal- en cultuurverschillen.

Selecteer meerdere landen voor vergelijking.

2. Schrijf een export plan voor overzicht en duidelijkheid.

3. Onderzoek of er invoerbeperkingen in het exportland gelden.

4. Achterhaal product eisen die gelden voor jouw producten.

5. Kies je strategie, kies je voor een handelsagent, importeur, eigen vesting

of kies je voor e-commerce.

6. Vind partners, vind jouw buitenlandse partners op verschillende

manieren. Dit kan via handelsbeurzen of ambassades. Controleer ook of

dat de partner betrouwbaar en financieel gezond is.

7. Bepaal je exportprijs. Neem extra kosten zoals product aanpassingen,

transportkosten, verkoopprijs, keuringskosten en douane kosten mee in

de berekening.

8. Bepaal de incoterm waaronder jij de producten laat transporteren.

9. Ga na welke verzekeringen er van toepassing zijn.

10. Invoerheffingen. Zoek uit hoeveel de overige heffingen er zijn voor jouw

producten buiten de EU. Binnen de EU zijn er geen invoerheffingen.

11. Bepaal de betalingsvorm. Er zijn verschillende betaling vormen,

bijvoorbeeld blanco betaling of documentaire incasso, ga na welke vorm

het beste bij jouw bedrijf aansluit.

12. Maak een offerte. Vermeld prijs, vervoer, levertijd, betaalwijze, wie het

transport regelt en wie er verantwoordelijk is voor eventuele schade

tijdens het transport.

13. Leg alle afspraken vast, denk hierbij onder andere aan

koopovereenkomsten.

14. Inventariseer de exportdocumenten.

15. Doe aangifte bij de douane. Binnen de EU mag je exporteren zonder

douane, buiten de EU
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Do it yourself import & export. Wij maken de traditionele en 

complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat 

voor elk bedrijf the sky the limit is. Explect Online, is jouw gateway 

naar de wereld van internationaal transport. Je krijgt toegang tot 

alle mogelijkheden van ons innovatieve online platform. Zodat jij 

zelf, in een paar minuten, je eigen transport regelt. Wil je dat wij het 

hele transport uit handen nemen? Dat doen we graag 

Explect Online: Dé gateway naar de wereld van internationaal 

transport. 

Boeken, je dossier updaten, documenten snel up- & downloaden, 

Explect Online 

brengt al je logistiek op één plek. Krijg meer inzicht, bespaar tijd en 

ben in 

controle. Vindt makkelijk de informatie die je nodig hebt. Van het 

begin tot het einde van de reis zorgen wij ervoor dat jouw zending 

zorgeloos verloopt. Blijf altijd op de hoogte en weet precies wanneer 

jouw goederen vertrekken en aankomen.

Exporteren

Explect Online



Deze sheet is gemaakt door Explect om importeurs en exporteurs te helpen bij het importeren en exporteren 

van hun producten. En de wereld van het transport en logistiek voor iedereen toegankelijk te maken.

"Er gaan vele wegen naar de top van de 

berg, maar het uitzicht is altijd hetzelfde."


