
 

 
 

Starten als Handelsagent 
 
 

Wat zijn de rechten en plichten van een 
handelsagent? 
 

 
 
Wat doet een handelsagent? Als handelsagent bemiddelt u tussen een buitenlandse 
leverancier en een afnemer. Over de orders die door uw bemiddeling tot stand komen, 
ontvangt u provisie. Hoe hoog is die provisie? Het is van belang daarover goede 
afspraken te maken met uw principaal. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld de 
rechtskeuze en de duur van het contract. En hoe staat het met uw aansprakelijkheid 
als handelsagent? Tijdens dit seminar komen deze onderwerpen aan bod. 
 
 
Is het verstandig om een agentuurovereenkomst op te stellen? 
Is het altijd gewenst om afspraken tussen principaal en agent in een contract vast te 
leggen, of kunt u beter op basis van een gentlemen's agreement werken? Wat houdt 
de verscherpte mededingingswet voor agentuurovereenkomsten in en krijgt u 
daarmee te maken? 
 
 
Praktijkervaringen van een handelsagent 
Naast concrete adviezen op commercieel en juridisch terrein, ontvangt u van een 
handelsagent met jarenlange praktijkervaring enkele nuttige tips waar u direct uw 
voordeel mee kunt doen. 
 
 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: 

 Marktonderzoek en marktbewerking in Nederland 

 Rechtspositie van de handelsagent 

 Inhoud van de agentuurovereenkomst 

 Hoogte van de provisie / Sales target 
 
 

Commerciële en 
juridische adviezen 

 



 

Programma 
13.30 uur: Ontvangst en registratie deelnemers 

14.00 uur: Dhr. J. van Heest, MKB Consultancy 
Opening 
 

14.10 uur: Mw. Drs D. Bouwman, KvK Rotterdam 
Commerciële aspecten 
 

14.30 uur Dhr. Mr Th.R. Ludwig, Ludwig & Van Dam 
Advocaten 
Rechtspositie van de handelsagent 
Welk recht is van toepassing? 
Marktaandeelproblematiek 
 

15.10 uur: Pauze 

15.30 uur: Dhr. Mr Th.R. Ludwig, Ludwig & Van Dam 
Advocaten 
Inhoud van de agentuurovereenkomst 
De opzeggingstermijn / duur van de 
overeenkomst 
De schade / goodwillvergoeding 
 

16.10 uur: Dhr. E. Leenen, ELA fashion 
Hoogte van de provisie / Sales target 
 

16.40 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen 

17.15 uur: Aperitief en informeel samenzijn 

18.00 uur: Einde 

 

Wanneer? 
Donderdag 17 november 2011 
 
Waar? 
Kamer van Koophandel,  
Blaak 40, Rotterdam 
 
Tijd 
13.30 - 17.30 uur 
 
Kosten per persoon 
€ 35,- 
 
Voor wie bedoeld? 
Startende handelsagenten 
 
 
 

Aanmelden, meer informatie of 
op de hoogte blijven? 
Raadpleeg onze website 
www.kvk.nl/seminarsrotterdam  
of mail ons via: 
seminars@rotterdam.kvk.nl 
Bellen voor info: (010) 402 78 45 
 
 
 
Annuleringen 
Bij annulering (uitsluitend per fax 
of e-mail) eerder dan 5 werkdagen 
voor een seminar is 50% van het 
deelnamebedrag verschuldigd. Bij 
annulering binnen 5 werkdagen 
voor een seminar is het volledige 
deelnamebedrag verschuldigd. De 
datum van ontvangst is bepalend. 
 
Leveringsvoorwaarden 
Op de seminars zijn leverings-
voorwaarden van toepassing. 
Deze voorwaarden zijn op 7 
december 2004 door de 
Vereniging van Kamers van 
Koophandel (KvK inschrijfnummer 
40464524) gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Utrecht. 

Kijk op www.kvk.nl/seminarsrotterdam voor meer informatie over 
seminars zoals: 

 Starten als Freelancer / ZZP-er op 7 december 

 Ondernemen via internet voor starters op 15 december 
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