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Welkom op het
OnderNemerSplein Rotterdam
Programma

Heeft u plannen om te starten met internationaal ondernemen?
Zorg dan dat u de bijeenkomst Slim aan de slag met
internationaal ondernemen niet mist. Ontdek op 29 november
op het OnderNemerSplein Rotterdam de mogelijkheden van
internationaal ondernemen en ga direct aan de slag. Stel uw
eigen programma samen, volg kennissessies op onderwerpen

Wanneer

BIJEENKOMST SLIM AAN DE SLAG MET INTERNATONAAL ONDERNEMEN

14.00 uur

Ontvangst deelnemers

OnderNemerSplein App installeren

EERSTE BLOK

PLENAIR

EERSTE VERDIEPING

14.30 uur

Welkom
Kamer van
Koophandel

14.35 uur

Film over importeren

14.40 uur

Interview met
ondernemers

15.00 uur

Film over exporteren

15.05 uur

Stellingen
beantwoorden

15.10 uur

START DOORLOPEND KEUZEPROGRAMMA

TWEEDE BLOK

KENNISSESSIES

VERWONDERKAMER

15.20 - 15.40 uur

Ronde 1

Belastingen bij internationaal
ondernemen
Met een woonplaatsverklaring
voorkom je als ondernemer dat in het
buitenland dubbele of onterechte
belastingheffing plaatsvindt. Hoe werkt
de woonplaatsverklaring en hoe krijg
je er een? Bij im- en export krijg je met
btw-regels te maken, een korte uitleg
hierover en welke handige tools kunnen
jou als ondernemer hiermee helpen?
Belastingdienst

15.50 - 16.10 uur

Ronde 2

Subsidies en overheidsregelingen bij
internationaal ondernemen
Subsidies en overheidsregelingen op
een rij.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

16.20 - 16.40 uur

Ronde 3

Belastingen bij internationaal
ondernemen
Met een woonplaatsverklaring
voorkom je als ondernemer dat in het
buitenland dubbele of onterechte
belastingheffing plaatsvindt. Hoe werkt
de woonplaatsverklaring en hoe krijg
je er een? Bij im- en export krijg je met
btw-regels te maken, een korte uitleg
hierover en welke handige tools kunnen
jou als ondernemer hiermee helpen?
Belastingdienst

16.50 - 17.10 uur

Ronde 4

Subsidies en overheidsregelingen bij
internationaal ondernemen
Subsidies en overheidsregelingen op
een rij.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

DERDE BLOK

ONSplein begane grond

17.00 - 18.00 uur

Plenaire afsluiting en netwerkborrel

naar keuze, ontvang handige tools en deel ervaringen met
andere starters.
Tips om goed voorbereid van start te gaan met internationaal
ondernemen
Inspirerende ondernemersverhalen en kennissessies
Direct relevante contacten om verder te komen
Op de informatiemarkt komt u in contact met de
partnerorganisaties van het OnderNemerSplein Rotterdam
Meld u aan op: www.formdesk.com/kvk/kennissessiesintond

Tips, trucs en valkuilen

Eerste verdieping

DOEKAMER

DROOMKAMER

DEELKAMER

Begane grond

Op zoek naar internationale zakenpartners?
Zoek uw nieuwe internationale zakenpartner
via de databank van Enterprise Europe
Netwerk (EEN) voor de juiste match!
Enterprise Europe Network

Handige tools bij internationaal
ondernemen
- Zakenpartnerscan
- NL Exporteert app
- Importeerwijzer
- Exporteerwijzer
- Exportmaps
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland/ Kamer van
Koophandel

Aan de slag met exporteren
Met uw product of dienst nieuwe
markten veroveren? Wat komt
er op uw pad en waar moet u
rekening mee houden?
Kamer van Koophandel

Informatiezuilen

Internationale cultuurverschillen
Ieder land kent een eigen cultuur. Zorg dat u
goed voorbereid aan de slag gaat!
Ondernemersklankbord

Entreestrategieën
Wat u moet weten over
- Agent/distributeur
- Incoterms®
- E-commerce
- Financiering
Kamer van Koophandel

Aan de slag met importeren
Mag ik zomaar alles importeren?
En hoeveel moet ik aan
invoerrechten gaan betalen
voor de goederen die ik wil gaan
importeren?
Kamer van Koophandel

Op zoek naar internationale zakenpartners?
Zoek uw nieuwe internationale zakenpartner
via de databank van Enterprise Europe
Netwerk (EEN) voor de juiste match!
Enterprise Europe Network

Handige tools bij internationaal
ondernemen
- Zakenpartnerscan
- NL Exporteert app
- Importeerwijzer
- Exporteerwijzer
- Exportmaps
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland/ Kamer van
Koophandel

Aan de slag met exporteren
Met uw product of dienst nieuwe
markten veroveren? Wat komt
er op uw pad en waar moet u
rekening mee houden?
Kamer van Koophandel

Internationale cultuurverschillen
Ieder land kent een eigen cultuur. Zorg dat u
goed voorbereid aan de slag gaat!
Ondernemersklankbord

Entreestrategieën
Wat u moet weten over
- Agent/distributeur
- Incoterms®
- E-commerce
- Financiering
Kamer van Koophandel

Aan de slag met importeren
Mag ik zomaar alles importeren?
En hoeveel moet ik aan
invoerrechten gaan betalen
voor de goederen die ik wil gaan
importeren?
Kamer van Koophandel

Eerste verdieping

Eerste verdieping

Eerste verdieping

Informatiemarkt
met partners
Conceptstore
1-op-1
adviesgesprekken
met partners

•

Algemene informatie vindt u op
www.kvk.nl/internationaal

•

Handige hulpmiddelen voor importeren en
exporteren:
Importeerwijzer: www.kvk.nl/importeerwijzer
Exporteerwijzer: www.kvk.nl/exporteerwijzer

•

Op de hoogte blijven van relevant mkb-nieuws?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief:
www.kvk.nl/nieuwsbrief

www.kvk.nl/internationaal

Nog vragen?
Bel 088 585 22 22 voor al uw vragen
over internationaal ondernemen
Wij helpen u graag op werkdagen van
08.30 tot 17.00 uur
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Partners:
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ondernemersklankbord
ervaren kijk op zaken

