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Incoterms

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Incoterms zijn internationaal geldende leverings
voorwaarden opgesteld door de International 
Chamber of Commerce. De Incoterms geven een 
exacte verdeling van verplichtingen van verkoper 
en koper bij (internationale) vervoersovereen
komsten. Wie moet wat doen en wanneer?

In het contract tussen de verkoper en koper 
worden de volgende zaken vastgelegd:

 De verplichtingen van de koper en de verkoper 
 Wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen

 en alle overige formaliteiten regelt
 Wie tot waar het transport regelt en daarvoor  

 verantwoordelijk is
 Het punt waarop de kosten en risico’s overgaan   

 van de verkoper naar de koper

De Incoterms regelen niet de eigendomsoverdracht van  
goederen; deze wordt vastgelegd in het vervoersdocument 
(=eigendoms-bewijs), of door contractuele afspraken  
(bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.)

Er zijn 7 Incoterms voor alle transportvormen (wegtransport, 
transport over water en luchtvrachtverkeer) EXW, FCA, CPT,  
CIP, DPU, DAP, DDP.

Voor transport over water zijn er vier aparte  
leveringsvoorwaarden:

 FAS: Free Alongside Ship 
 FOB: Free On Board
 CFR: Cost and Freight 
 CIF: Cost Insurance Freight

De verplichtingen van deze Incoterms staan kort 
samengevat op pagina 11.

Deze incoterms is de opvolger van de Incoterms 2000.  
Ook de oude versie wordt in de praktijk nog gebruikt.

Incoterms 

VAN DUUREN DISTRICENTERS 
DELIVERING YOUR PROMISES
Van Duuren Districenters is een inter 
nationale expediteur. Wij beschikken 
over een sterk panEuropees netwerk. 
Onze lijndiensten bestrijken heel Europa 
en dekken momenteel 41 landen; ons 
dynamische netwerk groeit  nog steeds. 
Zo versterkten wij het afgelopen jaar onze 
diensten op de Balkanlanden,  Turkije en 
NoordAfrika; ook de komende tijd zullen 
meerdere nieuwe bestemmingen volgen. 
Veelal vertrekken wij op dagelijkse basis, 
anders meerdere keren per week.

Het verschil tussen deze versie en versie 2000 is dat het  
aantal Incoterms teruggebracht is van dertien naar elf.  
Vijf van de oude Incoterms, DAF, DES, DEQ, DDU en DAT  
zijn vervangen door twee nieuwe regels:  DPU en DAP.  
De vervangen regels DAF, DES en DEQ werden in de  
praktijk overigens al weinig gebruikt.

Van Duuren Districenters helpt u met de Incoterms
 Van Duuren regelt het vervoer van afzender naar 

 ontvanger,  waarbij verschillende Incoterms van  
 toepassing kunnen zijn. 

 Voor elke Incoterm kan Van Duuren de beste wijze  
 van transport organiseren.

 De planning van Van Duuren administreert en respecteert   
 deze condities en handelt alle bijbehorende zaken  
 conform de van toepassing zijnde Incoterm af.

 Ook kunnen er aanvullende zaken als een aanvullende   
 transportverzekering door Van Duuren worden geregeld.
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Kosten
Ex works Free 

carrier
Free 
alongsi-
de ship

Free on 
board

Cost & 
freight

Cost,  
Insurance 
& freight

Carriage 
paid to

Carriage
insurance 
paid to

Delivered 
at Place 
Unloaded

Delivered 
at 
place

Delivered
duty paid

Verpakken V V V V V V V V V V

Laadkosten K V V V V V V V V V V
Afleveren distributie 

centrum/grens K V V V V V V V V V V
Exportheffingen 

en -belasting K V V V V V V V V V V
Kosten distributie-

centrum land 
van afkomst

K K V V V V V V V V V
Laden voor 
transport K K V V V V V V V V V

Kosten transport K K V V V V V V V V V

Verzekering V V
Kosten distributie-

centrum bestemming K K K K K K V V V V V
Afleveren

eindbestemming K K K K K K K K K V V
Importheffingen

en -belasting K K K K K K K K K K V

DE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER EN DE VERKOPER

EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DPU DAP DDP

ELKE VORM VAN TRANSPORT ELKE VORM VAN TRANSPORTTRANSPORT OVER  WATER

KV

VERKOPER

KOPER



DDP

DPU
DAP

CFR
CIF

FOB

FCA

EXW

 Stuartweg 8a  4131 NJ Vianen  The Netherlands t: +31 (0)347-357 000 e: info@vanduuren.nl 12

Incoterms

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

JA

CPT
CIP

BESLISSINGSMODEL Verkoper

Bent u bereid alle
kosten en risico’s te
dragen tot het moment
dat de goederen aan
de koper zijn geleverd?

Bent u bereid 
de invoer- 
formaliteiten
te vervullen?

Bent u bereid 
om alle
vrachtkosten 
te betalen?

Is de laadplaats 
de scheepsreling?

Moeten de 
goederen
per container 
worden  
vervoerd?

Worden de 
goederen 
per container 
vervoerd?

Bent u in staat 
de goederen af te
leveren op de
overeengekomen
plaats van be-
stemming?

Bent u bereid  
de goederen in 
te klaren en de 
verschuldigde 
rechten te betalen 
bij invoer?

Bent u bereid om 
alle risico’s te dragen 
vanaf het moment dat 
de goederen onder de 
berusting worden ge-
steld van de door uw 
verkoper aangewezen 
vervoerder?

Bent u bereid de goederen 
op de terminal van bestem-
ming of voor de deur van uw 
koper af te leveren waarbij u 
het risico draagt en uw koper 
de inklaring en betaling van de 
rechten verzorgt?

Bent u bereid een  
vervoersovereenkomst 
te sluiten en de vracht 
te betalen vanaf de 
overeengekomen 
laadplaats?

Bent u bereid de
goederen af te leveren
op de overeengeko-
men laadplaats en 
zorg te dragen voor de 
uitvoer formaliteiten?

JA

JA

JA JA

JA

JA JA JA

JA

NEE

NEE

NEE NEE NEE

JA JA

NEE NEE NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

START



EXW

FCA

FOB

CPT
CIP

CFR
CIF

DPU
DAP

DDP
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BESLISSINGSMODEL Koper

Bent u bereid alle 
kosten en risico’s te 
dragen vanaf het mo-
ment dat de goederen 
verzendklaar staan bij 
de verkoper?

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 docu-
ment anders dan 
een havenconnos-
sement  
aanleveren?

Bent u in staat 
de goederen 
bij de verkoper 
af te halen?

Bent u bereid om alle
vrachtkosten te betalen?

Bent u bereid om alle  
risico’s te dragen vanaf 
het moment dat de 
goederen de reling van 
het schip passeren in 
de verschepingshaven?

Moeten de goederen 
per container worden 
vervoerd?

Is de haven van 
bestemming een
zeehaven?

Moeten de goede-
ren per container 
worden vervoerd?

Worden de goederen  
alleen over zee vervoerd?

Bent u bereid om alle 
risico’s te dragen vanaf 
het moment dat de
goederen de reling van 
het schip passeren in 
de verschepingshaven?

Bent u bereid om alle 
risico’s te dragen van-
af het moment dat 
de goederen onder 
de berusting worden 
gesteld van de door 
uw verkoper aange-
wezen vervoerder?

Kunt u een
transport docu-
ment anders  
dan een haven-
connossement  
aanleveren?

Bent u in staat 
de uitvoer 
formaliteiten 
te vervullen?

Bent u bereid 
de goederen op 
de terminal van 
bestemming of 
voor de deur van 
uw koper af te le-
veren waarbij u het 
risico draagt en uw 
koper de inklaring 
en betaling van de 
rechten verzorgt?

Wenst u de goederen 
voor uw deur te ont-
vangen waarbij u het 
risico draagt en de in-
klaring en de betaling 
van de rechten voor 
uw rekening neemt?

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?

JA

JA

JA

JA JA JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA JA

JA

NEE

JA

Terug naar F-condities 

JA

JAJA

START


