HANDELSCONTRACTEN & VOEDSELVEILIGHEID
BEMEFA, IMEXGRA, SYNAGRA, KVBM, MAALDERSVERENIGING en de BRUSSELSE HANDELSBEURS hebben
een opleidingscyclus uitgewerkt rond de contractuele condities m.b.t. “handelscontracten aankoop &
verkoop van grondstoffen”, in samenwerking met Arnold Hoek, Managing Director bij AMICA NV (Antwerp
Marine Insurance, Claims Associates).
Het programma is modulair opgevat: elke module kan onafhankelijk van een andere module worden
gevolgd en kan door de deelnemers zelf gekozen worden in functie van interesse en gebruik. De modules (6
in totaal) zullen worden gespreid over een tijdsbestek van een aantal maanden. In elke module wordt
getracht om startend van de theoretische achtergrond deze ook eveneens aan te vullen met de nodige
praktijk en gebruiken eigen aan onze sectoren.
In MODULE 1 (Introductie tot handelscontracten) krijgen de deelnemers een introductie tot de
noodzakelijke basiskennis die nodig is om de volgende modules met succes te kunnen volgen.

MODULE 1 werd voor de eerste keer georganiseerd op 25/09/2013.
Wegens de grote interesse wordt MODULE 1 herhaald op 23 januari 2014 (13u30 – 16u). Er wordt
eveneens een simultaanvertaling (NL-FR) voorzien. De opleiding gaat door in Brussels Kart (Alfons
Gossetlaan 13, 1702 Groot-Bijgaarden). Deelname aan MODULE 1 is gratis.
Gelieve ook reeds de data voor MODULE 2, 3 en 4 in uw agenda te noteren en eventueel
inschrijvingsformulier terug te sturen:
- MODULE 2 (Toelichting contracteren en handelscontracten) en
- MODULE 3 (Handelscontracten - toelichting typecontracten):
Beiden gaan door op 18 februari 2014 (voormiddag en namiddag).
- MODULE 4 (Assurantie en claimbehandeling): 09 april 2014 namiddag
In tegenstelling tot MODULE 1, is de deelname aan de daaropvolgende MODULES niet gratis. Alle modules
worden van simultaanvertaling voorzien.
Kostprijs voor leden:
200 EUR per module voor de eerste deelnemer van een bedrijf en 100 EUR voor elke volgende deelnemer
van hetzelfde bedrijf
Kostprijs voor niet-leden:
300 EUR per module
Alle modules hebben plaats in het Brussels Kart (Alfons Gossetlaan 13, 1702 Groot-Bijgaarden).
Het programma met inschrijvingsformulier vindt u in bijlage.
Inschrijvingen lopen via de eigen federatie. Synagra-leden of leden van de Brusselse Handelsbeurs worden
gevraagd zicht in te schrijven per mail via het secretariaat van Synagra (info@synagra.be).

