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Verplichtingen inzake vervoer, kosten en risico
Verkoper

Koper

Regels voor elke wijze van vervoer - verkoper betaald hoofdvervoer niet

EXW

Levering*

De verkoper minimaliseert zijn risico door
uitsluitend de goederen ter beschikking te
stellen in zijn bedrijfspand

Af Fabriek

(..overeengekomen
plaats van levering)

FCA

Koper regelt
exportformaliteiten

Levering*

Tenzij anders overeengekomen, regelt
en betaalt de verkoper het vervoer
voorafgaande aan en tot punt van levering

Vrachtvrij tot vervoerder
(..overeengekomen
plaats van levering)

Regels voor elke wijze van vervoer - verkoper betaald hoofdvervoer wel

CPT

Levering*

Verkoper sluit een vervoerovereenkomst
af tot overeengekomen plaats/punt van
bestemming

Vracht betaald tot

(..overeengekomen
plaats van bestemming)

CIP

Verkoper sluit vervoerovereenkomst af

In aanvulling op de verplichtingen
onder CPT sluit de verkoper een
transportgoederenverzekering af voor het
vervoer tot overeengekomen plaats/punt van
bestemming

Levering*

Vracht en verzekering
betaald tot
(..overeengekomen
plaats van bestemming)

Verkoper sluit vervoerovereenkomst en
transportgoederenverzekering af

Levering*

DAT

De verkoper dient de goederen ter
beschikking te stellen van koper, gelost
van het aankomende vervoersmiddel
op overeengekomen plaats/punt van
bestemming

Geleverd op terminal

(..overeengekomen terminal
in haven of plaats van
bestemming)

DAP

De verkoper dient de goederen ter
beschikking te stellen van koper, op het
aankomende vervoersmiddel, gereed voor
lossing, op overeengekomen plaats/punt van
bestemming

Levering*

Geleverd ter bestemming
(..overeengekomen
plaats van bestemming)

DDP

Levering*

Geleverd rechten betaald

(..overeengekomen
plaats van bestemming)

Verkoper regelt
invoerformaliteiten

De verkoper dient de goederen ter
beschikking te stellen van koper, op het
aankomende vervoersmiddel, gereed voor
lossing, op overeengekomen plaats/punt
van bestemming. Voorts dient verkoper de
goederen in te klaren en invoerrechten,
heffingen en andere belastingen te betalen,
tenzij anders overeengekomen.

Regels voor vervoer over zee en binnenwateren - verkoper betaald hoofdvervoer niet

FAS

Levering*

Verkoper dient de goederen langszij het door
de koper aangeduide schip te plaatsen

Vrachtvrij langszij schip

(..overeengekomen
haven van verscheping)

FOB

Levering*

Verkoper dient de goederen aan boord van
het door de koper aangeduide schip te
plaatsen

Vrachtvrij aan boord

(..overeengekomen
haven van verscheping)

Regels voor vervoer over zee en binnenwateren - verkoper betaald hoofdvervoer wel

CFR

Levering*

Verkoper sluit voor zijn rekening
een vervoersovereenkomst tot de
overeengekomen bestemmingshaven

Kostprijs en vracht

(..overeengekomen
haven van bestemming)
Verkoper sluit vervoerovereenkomst af

CIF

Levering*

In aanvulling op de verplichtingen
onder CFR dient de verkoper ook een
transportgoederenverzekering af te sluiten
voor het vervoer tot overeengekomen
bestemmingshaven

Kostprijs, verzekering
en vracht
(..overeengekomen
haven van bestemming)

Verkoper sluit vervoerovereenkomst en
transportgoederenverzekering af

* Punt van levering houdt in overgang van risico en kosten. In CPT, CIP, CFR
en CIF regels, dient de verkoper ook de vervoersovereenkomst te regelen
en te betalen, alsmede, bij CIP en CIF, de transportgoederenverzekering.

Geen tijdige levering,
geen betaling!
Wilt u dit ook? Bel dan:
+31 (0)77 35 99 040

