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China bloelt,. groelt en strulnt nu ook de hele 

wereld at, op zoek naar produeten die ziJ weer 

kunnen vet'kopen aan westerse landen. China 

bezit Immers de Julste verl«K>pl(analen en de 

grootste haven ter wereld In Sjanghal, waar Je 

je als nandelaar waant In een paradijs van spot

;: goedkope pmducten. 

•~ Ook op gebled van cultuur heeft Ch!na zich aan

gepast aan de export. was het In het \'eI'leden 

een eer-striJd om je zakenpartner te belazererJ 

dOOf kIelne lettertjes In het contract te zetten, 

tegenwoordlg hebben Chinese handelaren ge

leerd dat dit nlet door westerse handelspartners 

op prijs wordt gesteld. lees toeh voor de zeker

held deze lettertjes goed door! Verkopers die al 

jaren zakendoen met westerse landen ziJn over 

het algemeen betrouwbaar en er:g gefocussed 

op hun Imago, zodat wanprestatles m.b.t beta-

ling en kwalltelt van de goederen veel mlnder 

voorkomen. K1jk eventueel ook naar de ervaring 

van het bedrljf, hoe lang het bestaat en naar het 

klamenbestand DIverse gegevens ziJn op te vra

gen en te controleren, bljvoorbeeld inschriJving 

van het bedrljf. Ook bestaat de mogelljkheld 

gebl'\llk te maken van een Escrow rekenlng (es

crow.com). Hler wordt het geld tijdelljk overge

maakt aan Escrow voordat de goederen WOlden 

verzonden. De verkoper ontvangt het geld pas 

nadat de kQper de goederen gei'nspecteerd en 

goed bevonden heeft,. eventueel kan de koper 

de goederen oak retour sturen, dan ontvangt hQ 

zijn geld tertJg. 

Maar hoe kamen we nu In contact met Chinese 

handelspartners7 Handelsbeurzen gerlcht op 

toekomstige westerse handelspartners en han
delstussenplmOnen schleten als paddenstoelen 

ult de grond. Je hoeft aileen maar te googIen 

op een beurs of een brancheorganlsatle aan te 

spreken.. want die ontvangen jaarlljks tal van 

ultnodlglngen voor beurzen In China. .Ie hotel 

wordt betaald, twee keer per dag krijg Je een 

groat buffet aangeboden door bedrijven die 

graag handel met je drljven, aileen net ticket 

moet je zelf betalen. Je Ioopt zo'n beurs weer ult 

met lassen vol aanbledlngen, afspraken en han

delscontacten. 

Op deze betJrzen zie je dat veel stands o~ 

dezelfde productcatalogi hebben: koplefn van 

westerse catalogl. Chlnezen kunnen geed kopl

eren, goedkoper produceren en ziJn erg geinte

resseerd als je zelf een atalogus blJ je hebt, » 

dat ziJ weer nleuwe westerse prodUeterl kunnen 

namaken. Chlnees vonngegeven objecten zIen 

er vaak zo oosters ult, dat westerse handelaren 

hler tach geen Interesse In hebben. 

Blljf je lIever In Nedertand, dan kun je gebrult 

maken van een tussenbedrlJf of direct naar 

bedrljven zoeken via B2B websltes. Vergelijk wei 

goed de prljzen om te IIen of je te maken hebt 

met een fabriek of met een dlstributeur, elke site 

toontnarnelljk standaard een foto van een fa. c 



briek: wenbLcom, www.globalsources.com(tip). 

taiwantrade.com,cppctw.com,asiatrademart.com, 

data 1.cbg.org.cn en www.made-in-china.com 

Er zijn een aantal belangrijke zaken om bij 

het invoeren op te Jetten. Zo is het niet aileen 

belangrijk dat er goed op de kwaliteit gelet 

wordt. maar ook of er geen patentbreuk is met 

bestaande patenten hier. Elk product heeft 

zijn eigen invoerrechten, die je betaalt aan het 

transportbedrijf (DHL, Fed Ex, UPS), deze trans

portbedrijven zijn goed op de hoagte van de 

hoogtes van de invoerrechten, deze kun je van 

tevoren opvragen via de websites van deze 

bedrijven, bij de douane of bij de kamer van 

koophandel. Ofschoon invoerrechten worden 

berekend aan de hand van het factuurbedrag, 

Iijkt het aanlokkelijk een lager bedrag op te ge

yen dan de werkelijke waarde. Bij samples lukt 

dit nog wei, maar bij bestelling wordt het sterk 

afgeraden: ook in verband met de verzekering. 

Bovendien is de douane erg goed op 

de hoagte van de werkelljke 

waarde. 

De kamer van koophandel en diverse Neder

landse banken organiseren internationale han

delsdagen. De overheid heeft speciaal voor 

internationaal ondernemen www.evd.nl op

gericht. Ook zijn er online allerlei fora waar je 

vragen kunt stellen aan NederianderS die reeas 

ervaring hebben op dit gebied: bijvoorbeeld 

higherlevel.nl en de informatieve site www.ge

ledraak.nl (tip). 

De broodjes hond, al het kallenbont dat je nu 

op de Albert Cuypmarkt ziet en de slechte ar

beidsomstandigheden van fabriekswerkers zlin 

voor mij de enige minpunten aan China. De 

arbeidsomstandigheden zullen mlsschien ver

beteren naar gelang de Chinese economle zlch 

verder ontwikkell. Persoonlijk vino ik het heer

Iijk om naar China te gaan, niet aileen vanwege 

het overige geweldige, verse voedsel en de 

dagelijkse massages, maar ook omdat je als Eu

ropeaan geadoreerd wordt in China. Kleding In 

boetiekjes ziet eruit als MTV kleding, waarblj de 

kleuren van de discolampen direct in de kleren 

zijn verwerkt. In Chinese tekenfilms hebben de 

hoofdpersonen vaak erg grote ogen, omdat dit 

westerse personen moeten voorstellen. Je voelt 

je als een God in China _ 


