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Bent u bereid alle kosten en risico's te 

dragen vanaf het moment dat de 

goederen verzendklaar staan bij de 

verkoper?

Bent u in staat de 

goederen bij de 

verkoper af te halen?

Bent u in staat de 

uitvoer formaliteiten te 

vervullen?

Bent u bereid een 

vervoersovereenkomst te 

sluiten en de vract te 

betalen vanaf de 

overeengekomen 

laadplaats?

Moeten de goederen 

per container 

vervoerd worden?

Bent u bereid om alle 

risico's te dragen vanaf 

het moment dat de 

goederen onder de 

hoede zijn gesteld van 

de door u aangewezen 

vervoerder?

Kunt u een 

transport 

document 

anders dan een 

havenconnos- 

sement?

Bent u bereid om alle risico's te 

dragen vanaf het moment dat de 

goederen de reling van het schip 

passeren in de verschepingshaven?
Worden de goederen alleen 

over zee vervoerd?

Wenst u de goederen voor 

uw deur te ontvangen 

waarbij u het risico draagt 

en de inklaring en de 

betaling van de rechten 

voor uw rekening neemt?

Bent u bereid 

alle 

vrachtkosten te 

betalen?

Moeten de 

goederen per 

container 

worden 

vervoerd?

Bent u bereid om alle 

risico's te dragen 

vanaf het moment 

dat de goederen 

onder de berusting 

worden gesteld van 

de door uw verkoper 

aangewezen 

vervoerder?

Kunt u een 

transport 

document 

anders dan 

een 

havenconnos- 

sement?

Is de haven 

van 

bestemming 

een 

zeehaven?

Bent u bereid om alle risico's te 

dragen vanaf het moment dat de 

goederen de reling van het schip 

passeren in de verschepingshaven?

Wenst u de 

goederen op de 

terminal van 

bestemming of 

voor de deur te 

ontvangen waarbij 

de verkoper het 

risico draagt en de 

inklaring en 

betaling van de 

rechten voor zijn 

rekening neemt?
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