INCO-Terms algemeen
INCO-Terms zijn internationaal erkende voorwaarden waarin duidelijk is vastgelegd hoe de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is verdeeld tussen verkoper en koper.
INCO-Terms omschrijven nauwkeurig rechten en plichten m.b.t. transport, verzekering,
invoerrechten, douane etc.

INCO-Terms 2010
EXW (Ex Works / Af Fabriek)
Verkoper stelt op afgesproken datum de goederen ter beschikking van de koper in zijn fabriek,
loods of andere door verkoper aangewezen locatie. Verkoper stelt pakbon en (Proforma) factuur
beschikbaar. Koper exporteert (uitvoer) en importeert (invoer), en loopt het risico.
Geschikt voor alle vervoersmodaliteiten.
FCA (Free Carrier / Vrachtvrij tot vervoerder)
Verkoper stelt op afgesproken datum de goederen ter beschikking van de koper in zijn fabriek,
loods of andere door verkoper aangewezen locatie en levert af aan een door de koper
aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. Het risico gaat van verkoper over op
koper op het moment dat de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. Verkoper
stelt pakbon en (Proforma) factuur beschikbaar. Koper exporteert (uitvoer) en importeert (invoer).
Geschikt voor alle modaliteiten.
CPT (Carriage Paid To / Vracht betaald tot)
Verkoper verzorgd en betaald de levering tot de overeengekomen plaats van bestemming.
Verkoper exporteert (uitvoer), koper importeert (invoer). Het risico gaat van verkoper over op
koper op het moment dat de goederen afgeleverd zijn op de overeengekomen plaats van
bestemming.
Geschikt voor alle modaliteiten.
CIP (Carriage and Insurance paid to / Vracht and verzekering betaald tot)
De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT. Als extra verplichting geldt dat de
verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tot de overeengekomen plaats van bestemming.
Geschikt voor alle modaliteiten.
DAT (Delivered At terminal / Franco Terminal)
Verkoper stelt op een vooraf bepaalde terminal de goederen ter beschikking aan de koper.
De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel. Op dat moment gaat het
risico van de verkoper op de koper. De verkoper exporteert (uitvoer), de koper importeert (invoer)
Geschikt voor alle modaliteiten.
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DAP (Delivered At Place / Franco Plaats)
Verkoper stelt op een vooraf bepaalde plaats de goederen ter beschikking aan de koper.
De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel. Op dat moment gaat het
risico van de verkoper op de koper. De verkoper exporteert (uitvoer), de koper importeert (invoer)
Geschikt voor alle modaliteiten.
DDP (Delivery Duty Paid / Franco ingeklaard)
Verkoper stelt op een vooraf bepaalde plaats (vaak bedrijf koper) de goederen ter beschikking
aan de koper. De verkoper draagt de risico's en kosten; exporteert (uitvoer) en importeert (invoer).
DDP is de tegenhanger van EXW; DDP alle risico’s en kosten voor verkoper; EXW alle risico’s en
kosten koper.
Geschikt voor alle modaliteiten.
FAS (Free Alongside Ship / Vrij langszij schip)
Verkoper stelt op afgesproken datum de goederen ter beschikking van de koper langszij het schip.
Verkoper stelt pakbon en (Proforma) factuur beschikbaar. Koper exporteert (uitvoer) en importeert
(invoer). Het risico gaat van verkoper op koper over nadat de goederen langszij het schip zij
afgeleverd.
Enkel voor vervoer per schip.
FOB (Free on Board / vrij aan boord)
De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder FAS, alleen eindigt gaat het risico van
verkoper over op koper nadat de goederen aan boord van het schip zijn. De verkoper exporteert
(uitvoer), de koper importeert (invoer)
Enkel voor vervoer per schip.
CFR (Cost and Freight / Kosten en vracht)
Verkoper stelt in een vooraf bepaalde haven de goederen ter beschikking (excl. lossen) aan de
koper. Op dat moment gaat het risico van de verkoper op de koper. De verkoper exporteert
(uitvoer), de koper importeert (invoer).
Enkel voor vervoer per schip.
CIF (Cost, Insurance and Freight / Kosten, verzekering en vracht)
De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR, alleen dient de verkoper het transport
ook te verzekeren tot afgesproken haven.
Enkel voor vervoer per schip.
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