Foredragsholde
Christian J. Lien, rettshjelper
Lien har i over 20 år vært medlem av ICC’s
“Commission on Commercial Law and Practices”.
Han har oversatt bade Incoterms 1990, Incoterms
2000 og Incoterms 2010 til norsk. Lien er Norsk
representant i forbindelse med revisjonsarbeidet av
Incoterms 2000 og Incoterms 2010. Han har skrevet
og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms 2010». Lien
har forelest på over 1000 kurs vedr. Incoterms – både
i Norge og utlandet. Lien er Norges eneste «approved
trainer on Incoterms» by the ICC

Om ICC
ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt
nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransje-organisasjoner i mer enn 130
land. Hovedmålet er å gjøre nasjonal og internasjonal handel sikrere og mer effektiv. ICC Norge har
arrangert kontinuerlig kurs over hele Norge, både eksternt og bedriftsinternt. Erfaringsmessig passer
kurset for befraktere, importører, eksportører, transportører, folk i forsikring og bank, forretningsjurister,
logistikkpersonell og ikke minst selgere som er de som binder opp bedriften gjennom kontraktsinngåelse,
samt medarbeidere i økonomiavdelingen vil også ha nytte av denne oppdateringen.

Program

Kl. 10.30 – Velkommen og åpning av kurset

1. Innledning, presentasjon, avgrensning og gjennomgang av utlevert materiell
▪ Rettssystemer/rettsområder ifm Incoterms ®
2. Hvorfor leveringsbetingelser ?
▪ Kjøpsretten som bakgrunnsrett
▪ Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13
▪ Alternative leveringsbetingelser
3. Incoterms ®
▪ Generelt om Incoterms ®
▪ Incoterm®s funksjoner
1. De 4 grupper av Incoterms ®
2. E-Gruppen (Avreise-regler)
3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)
4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)
5. D-Gruppen (Ankomst-regler)
▪ Transport- og forsikringsmomenter ved valg av incoterms ®
▪ Combiterms, materialadministrasjon/logistikk og leveringsservice og
sammenhengen med Incoterms

Kl. 15.00

Avslutning

NB - Det blir pauser og ben-strekk underveis – samt lunsj og forfriskninger!

Praktiske opplysninger
Deltakeravgift:

Medlemmer av ICC Norge og Næringsforeningen Ålesund kr. 2.900.Ikke medlemmer kr. 3.900.Avgiften inkluderer faglitteratur verdt 1.200.- samt kursmateriell,
bevertning og kursbevis.

Tid / Sted:

Tirsdag 30. november 2016
Kurset starter kl. 10.30 og avsluttes kl. 15.00
STED: ICC NORGE,
Henrik Ibsensgate 100 (2. etg), Oslo

Påmeldingsfrist:

Bindende påmelding innen 28.11.16
Avgiften faktureres etter påmelding

Annen informasjon:

Spørsmål angående kurset kan rettes til:
Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge, tlf.: 22561688 / Mobil 90039070
E-Mail: lisbeth@iccnorge.no

Påmelding
Navn:……………………………………………………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………………………………………………….
Stilling:……………………………………………………………………………………….……………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………..
Evt. faktura adresse:……………………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………… Tlf. ……………………………….
Medlem Kr. 2.900.-

Ikke medlem Kr. 3.900.-

Bruk skjema ovenfor, eller send mail til post@iccnorge.no med kontaktinfo og påmelding

