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Dit overzicht bevat een weergave van:
- de betekenis van de Incoterms
- de verantwoordelijkheid voor de kosten
- de verantwoordelijkheid voor de verzekeringen
- de verantwoordelijkheid voor in- en uitvoerdocumenten
- de Incoterm keuzehulp

International Chamber of Commerce (ICC):
“De incoterms beschrijven voornamelijk de taken, kosten en 
risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door 
verkopers en kopers. Zij verduidelijken de verplichtingen van 

beide partijen.”
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Douane formaliteiten Incoterm keuzehulp

Conditie            Uitvoerdocument       Invoerdocument

Gaat u exporteren of importeren, dan heeft
u veel verschillende documenten nodig.
Afhankelijk van de Incoterm ligt de 
verantwoordelijkheid van het organiseren 
van deze documenten bij de koper of 
verkoper. In onderstaand overzicht is dit 
per Incoterm conditie weergegeper Incoterm conditie weergegeven. 

Heeft u een Incoterm gekozen waarbij 
u als exporteur verantwoordelijk bent 
voor het uit- of invoerdocument? Wij 
helpen graag om alle vragen te beantwoorden.

Uiteraard kunnen wij het transport inclusief documenten voor
u organiseren. Bezoek onze website voor de bestemmingen
of neem telefonisch contact op via +31 546 76 72 20.of neem telefonisch contact op via +31 546 76 72 20.

Verantwoordelijkheid in- en uitvoerdocument:
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Verkoper zorgt dat de goederen (exportwaardig
verpakt) verzendklaar staan en draagt dus geen
risico’s. De koper is verplicht om de goederen in te
laden en draagt alle kosten en risico’s.

De verkoper heeft aan zijn verplichtingen voldaan,
zodra hij de container met goederen onder de hoede
heeft gesteld heeft gesteld van de 1e vervoerder.
Alle kosten en risico’s daarna zijn voor de koper.
 
De vracht wordt geregeld en betaald door de
verkoper tot de plaats van bestemming. Het risico
gaat echter al over op de koper als de goederen
zijn aangeboden aan de eerste vervoerder.

De vDe vracht wordt geregeld en betaald door de 
verkoper tot de plaats van bestemming. De risico’s
gaan echter al over op de koper als de goederen
zijn aangeboden aan de eerste vervoerder. De
verkoper sluit de transportverzekering af.
 

De kosten en risico’s worden overgedragen nadat
de goederen, niet ingeklaard en niet gelost, terde goederen, niet ingeklaard en niet gelost, ter
beschikking zijn gesteld van de koper op een
overeengekomen plaats, terminal of loods.
 
De kosten en risico’s worden overgedragen nadat
de goederen, niet ingeklaard en niet gelost, ter
beschikking zijn gesteld van de koper op de 
oovereengekomen plaats van bestemming.
 
De kosten en risico’s gaan over als de goederen,
ingeklaard met rechten betaald voor de klant, maar
niet gelost, ter beschikking zijn gesteld aan de koper.
De klant hoeft alleen de goederen te lossen.
 
De De kosten en risico’s gaan over op het moment dat 
de goederen door de verkoper langszij (bijvoorbeeld 
met een binnenvaartschip, of op de kade) het schip 
zijn geplaatst.
 
De overgang van kosten en risico’s vindt plaats
nadat de goederen zijn ingeladen aan boord van het
schip in de schip in de overeengekomen verschepingshaven.
Na inlading zijn de kosten en risico’s voor de koper.
 
De overgang van risico’s vindt plaats nadat de 
goederen zijn ingeladen aan boord van het schip in
de verschepingshaven. De kosten van de zeevracht
tot aan de bestemmingshaven zijn voor de verkoper.

De De overgang van risico’s vindt plaats nadat de 
goederen zijn ingeladen aan boord van het schip in
de verschepingshaven. De kosten van de zeevracht
tot aan de bestemmingshaven zijn voor de verkoper
Hij sluit ook de transportverzekering af.

Beschrijving                                     Risico overdracht          Conditie                  Korte beschrijving

CIF
Cost Insurance & Freight
(Kostprijs, Verzekering 
& Vracht)

CFR
Cost and Freight
(Kostprijs & Vracht)

FOB
Free On Board
(Vrachtvrij aan boord)

FAS
Free Alongside Ship
(Vrachtvrij langszij schip)

DDP
Delivery Duty Paid
(Geleverd rechten betaald)

DAP
Delivered At Place
(Geleverd op bestemming)

DAT
Delivered At Terminal
(Geleverd op terminal)

CIP
Carriage & Insurance 
Paid to (Vracht & 
verzekering betaald tot)

CPT
Carriage Paid To
(Vracht betaald tot)

FCA
Free Carrier
(Vrachtvrij tot 
vervoerder)

EXW
Ex Works
(Af Fabriek)

Beschrijving Incoterms


