Het CMR verdrag en het CMR vervoersdocument onder
de loep
U vermijdt:
• discussies over aansprakelijkheden, rechten & plichten
• stilstanden,
• de daaraan verbonden kosten
• en ontevreden klanten!
Eén dag cursus en u verdient geld, u bouwt aan een hogere klanttevredenheid én aan een positief
bedrijfsimago.
Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, CMR documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden
klanten hebben gegenereerd, enz.
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Het belang van een goede vervoersovereenkomst
Waarop letten bij het afsluiten van een contract?
Mijn verplichtingen als opdrachtgever & hoe ver reikt mijn aansprakelijkheid?
De verplichtingen en rechten van de vervoerder
Het belang van het CMR document bij intracommunautaire leveringen
De aansprakelijkheid van de verlader/goederenbehandelaar
Wanneer is de vervoerder aansprakelijk?
Wie is aansprakelijk bij schade of verlies?
Het behandelen van claims en hoe staat het met schadevergoedingen en beperkingen daarvan?
Wat bij rembourszendingen: goede afspraken beperken de risico’s!
Hoe stellen we een correcte vrachtbrief op?
De nieuw CMR voorwaarden!
Een klare kijk op de toepasselijke wetgevingen, de algemene voorwaarden van de vervoerders en
de specifieke afspraken met klanten en vervoerders
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Doelgroep

Leidinggevenden, operationele- en administratieve medewerkers uit de
industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor het goederentransport binnen hun organisatie.

Aanpak

Interactief

Duur van de opleiding

1 dag van 9u tot 16.30u

Locatie en datum

Nazareth, Hotel Van Der Valk Nazareth – Autostrade E17 richting
Kortrijk
Donderdag 17 november 2022
Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Donderdag 8 juni 2023

Deelname

Leden Fedustria: 410 € / deelnemer
Niet-leden: 480 € / deelnemer
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch
Prijzen exclusief 21 % BTW

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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