
Alles wat je moet weten over

incoterms

DIY IMPORT & EXPORT ACADEMIE



Ga je importeren of exporteren dan krijg je te maken met 
incoterms. Je maakt met de exporteur afspraken over het vervoer 
van de goederen. Dit doe je door een Incoterm af te spreken.  Op 

deze manier weet je wie er verantwoordelijk is voor het 
organiseren van het transport en wie verantwoordelijk is voor de 

kosten. Maar ook spreek je hiermee af bij wie het risico ligt van 

schade, of verlies van de goederen tijdens het transport. Er zijn 

verschillende soorten Incoterms elk heeft andere verplichtingen 

voor verkoper (exporteur) en koper (importeur).    
 

 

De Incoterms (International Commercial Terms) zijn 

gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden. Ze 

dienen dus als contract tussen verkoper en koper.      
 

 

Feitje 
 

De Internationale Kamer van Koophandel ook wel afgekort als de 

ICC ontwikkelde in 1936 voor het eerste Incoterms. Dit  om de 

afspraken tussen verkoper en kloper internationaal transport 
duidelijk te maken en misverstanden te kunnen voorkomen.  De 

International Chamber of Commerce (ICC) heeft Incoterms 

opgesteld. Deze worden iedere 10 jaar herzien. De laatste versie is 

van 2020 en telt 11 Incoterms. 
 

De incoterms 2010 zijn nog steeds geldig. De al eerder gebruikte 

incoterms kun je blijven gebruiken. Dat betekent bij het afsluiten 

van het contract je kan blijven werken op basis van de 

voorwaarden uit Incoterms 2010.  Geef op je contact altijd aan om 

welke incorterms het gaat bijvoorbeeld Incoterms DES 2010 

 

EXW
Ex Works 

CIF

Cost Insurance and 

Freight  
 

FCA
Free Carrier 
 

 

DAP
Delivered At Place 

 

 

FAS
Free Alongside Ship 

 

 

DPU

Delivered at Place 

Unloaded 

 

FOB
Free On Board 

 

DDP
Delivered Duty Paid 

 

 

CPT
Carriage Paid To 

 

 

CIP

Carriage and 

Insurance Paid To  

 

CFR
Cost and Freight  
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Wat zijn incoterms?



Functies incoterms
De belangrijkste functies van de Incoterms zijn: 
 

Waarom zou je gebruik maken van incoterms? Er zijn meerdere 

redenen te bedenken waarom het gebruik incoterms belangrijk is. 
De voornaamste reden om gebruik te maken van incoterms is 

omdat het de internationale standaardregels zijn. Bij correct 
gebruik kunnen misverstanden voorkomen worden, wat voor zowel 
verkoper als koper fijn is. Het fijne is dat de incoterms in meer dan 

30 talen beschikbaar zijn gesteld. 

Wie betaalt welke kosten? 

De incoterms bepalen wie verantwoordelijk is voor welke kosten. 

Wat zijn de verplichtingen? 

Aan de hand van de incoterms weten de verkoper en koper wat hun 

verplichtingen zijn. 

Waar is de overdracht van goederen? 

De incoterms bepalen waar de overdracht van goederen zal 
plaats vinden. 

Hoe worden de risico's bepaald? 

Wie verantwoordelijk is voor welk risico en tot waar wordt 
bepaald door incoterms. 
 

 

 

 

Verpakking 

De incoterms bepalen ook wie verantwoordelijk is om de 

goederen te verpakken. Let hiervoor al op bij EXW.  

Douane 

Ga je importeren of exporteren dan krijg je te maken met de 

douane. De incoterms bepalen wie verantwoordelijk is voor de 

inklaring. Maar ook wie verantwoordelijk is voor eventuele 

invoerrechten en btw bij invoer. 

 

 Vervoersdocumenten 

Bij het transport komen ook vervoersdocumenten kijken. De 

modaliteit bepaalt het soort documenten die nodig zijn. Ook kan 

het zijn dat er extra documenten nodig zijn bij het doorkruisen 

van andere landen. 

 

 Goederendocumenten 

Er zijn verschillende soorten documenten, denk aan een form A, 
Eur1. Afhankelijk van het land van oorsprong en land van 

aankomst wordt bepaald welke documenten nodig zijn. De 

incoterm bepaalt vervolgens wie wat aan moet leveren. 

Verzekering 

De incoterms bepalen of het transport en goederen verzekerd 

moeten worden. Nu kan je als verkoper en koper er altijd voor 
kiezen om een extra transportverzekering af te sluiten. Anders 

word er enkel op het transportdocument uitgekeerd. Welke voor 

Goedereninspectie 

Zowel bij vertrek als aankomst is het handig om de goederen te 

inspecteren. De incoterms bepalen wie hiervoor verantwoordelijk 

is. 

 

 

 

Informatie 

Tijdens het transport zijn er verschillende informatiestromen. 
Afhankelijk van de incoterm heb je bepaalde data nodig om het 
transport goed te laten verlopen.  
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Tips & tricks Explect Online denkt met je mee 

Omdat veel mensen nog moeite hebben met de 
juiste incoterm te bepalen hebben we dit verwerkt 
in Explect Online. Op het moment dat je 

bijvoorbeeld de Terminal van Shenzhen hebt 
geselecteerd met een bestemming plaats in 

Nederland zal het platform aangeven dat de 

verwachte incoterm FOB is.

Wij geven je graag advies 

"Door onze jarenlange ervaring kennen we 
all ins en outs van transport en logistiek. 
van de incoterms. We geven je dan ook 
graag advies en denken met je mee." 

Hoge kosten 

Let op met het gebruik maken van de 
incoterm CIF en CFR. Vaak word er door de 
verkoper aangeboden om onder de 
incoterm CIF of CFR te leveren tot de haven 
van Rotterdam of Antwerpen. De tarieven 
zien er altijd gunstig uit. Maar bij deze 
incoterms is de prijs letterlijk tot aan de 
kade waar de boot aanmeert. Je krijgt 
altijd nog kosten voor de handeling op de 
terminal. Bij deellading kunnen deze 
kosten extreem oplopen door de gene 
waar de zending gelost word.

CIF verzekerd? 

Vraag bij de incoterm CIF ook het 
verzekeringscertificaat aan. Gezien 
de verkopende partij de zending 
dient te verzekeren voor je. 

Incoterm op contract 

Maak vanaf het stadium offerte duidelijk 
welke incoterm je wil gaan gebruiken. Zorg 
ervoor dat dit in de koopovereenkomst 
en/of factuur staat . 

Verzekeren 

Bij een aantal incoterms is bepaald dat de verkoper de goederen moet verzekeren. 
Maar lang niet bij alle incoterms is dit  het geval. Ons advies is dan ook: sluit altijd 
een transport verzekering af voor je goederen. Zou ben je altijd verzekerd tegen 
schade en/of verlies. 



 

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. 
 

 

 

Overzicht incoterms
Dit overzicht is gemaakt door Explect om importeurs en 

exporteurs te helpen om de Incoterms beter te begrijpen en is 

samengesteld op basis van de 2020 editie van de Incoterms 

uitgegeven door de International Chamber of Commerce 

(ICC). Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ga voor meer informatie over de Incoterms naar de website: 
www.icc.nl

Let op bij de incoterm CIF bij LCL 
 

"Regelmatig hebben we klanten die 

importeren onder de incoterm CIF, vaak 

worden de havenkosten van te voren niet 
besproken. Hierdoor weet de koper / 

importeur niet welke kosten hij nog gaat 
krijgen in de haven van Rotterdam. Deze 

kosten zijn vaak 3 tot 4 keer zo hoog als je 

hetzelfde transport zou uitvoeren onder de 

incoterm FOB." 

 

 

 

 

Explect Online


