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AUGUSTUS

Boek: Railgoederenvervoer

Het basisboek railgoederenvervoer is het handboek voor onderwijs en praktijk. Het geeft inzicht 

in het goederenvervoer over het spoor.

Boek: Incoterminologie

Actualisatie van bestseller: Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar 

de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan 

sinds 1936 de Incoterms van de International Chamber of Commerce. De Incoterms zijn een 

nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper.

SEPTEMBER

Boek: Synchromodaal

Deze succesvolle uitgave (ook veel gebruikt in het onderwijs) wordt integraal herzien en 

aangevuld. Veel aandacht gaat uit naar succesverhalen van modal shift. Ook de opkomende 

zijderoute wordt besproken.

Event Logistiek Vastgoed

Veel organisaties in de logistiek zijn de afgelopen periode terughoudend geweest met de keuze 

voor vastgoed. Het vliegwiel lijkt nu op gang te komen, wat zijn de kansen voor logistieke 

organsaties?

Logistiek Congres Iran

Editie 2 van dit succesvolle event. Tijdens het Logistiek Congres Iran wordt gesproken over de 

(on)mogelijkheden van het zaken doen met Iran.

Spotlight T&L Antwerpen

Tijdens de beurs transport & logistiek Antwerpen wordt deze spotlight verspreid.

OKTOBER

Brexit

In maart 2019 is Brexit een feit. Vanaf dat moment is het VK geen onderdeel meer van de EU. 

Wat er precies gaat gebeuren is onduidelijk. Tijdens deze bijeenkomst worden scenario’s in kaart 

gebracht en mogelijke gevolgen voor de transport en logistiek in detail besproken. Zodat u straks 

niet verrast wordt en uw bedrijfsvoering Brexitproof is.

NT multimodaal Event

Opvolger van de succesvolle NT Dagen. De groei van de NT Dagen heeft gezorgd voor een 

spitsing, één dag over logistiek in haven en zeevaart en één dag over wegvervoer en achterland. 

Dit congres is gericht op logistieke beslissers die zich richten op wegvervoer en 

achterlandlogistiek.

Spotlight Verlader

Deze spotlight wordt verspreid onder de Nederlandse verladers.
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Round Table

Senior level managers gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Dit gesprek vindt 

plaats onder leiding van de redactie NT, die er tevens uitvoerig verslag van doet.

Hafenhinterland Conferenz, Bayern

Internationale conferentie gerelateerd aan zowel de Nederlands/Belgische als de Duitse 

achterlandlogistiek.

NOVEMBER

Havendebat Amsterdam

Jaarlijks debat georganiseerd door Nieuwsblad Transport over een actueel onderwerp dat leeft 

binnen de Amsterdamse havengemeenschap.

Congres De Nieuwe Zijderoute, Antwerpen

Congres over de opbouw en ontwikkeling van de Nieuwe Zijderoute.

Round Table

Senior level managers gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Dit gesprek vindt 

plaats onder leiding van de redactie NT, die er tevens uitvoerig verslag van doet.

NT Borrel

Informeel netwerken met lezers en relaties van Nieuwsblad Transport.

DECEMBER

Havendebat Rotterdam

Jaarlijks debat georganiseerd door Nieuwsblad Transport over een actueel onderwerp dat leeft 

binnen de Rotterdamse havengemeenschap.

Spotlight Food Logistics

Spotlight-special rond het thema Food Logistics.

Boek: Slim warehousing

Het slim inrichten van een warehouse is een must voor iedere logistiek dienstverlener. In deze 

publicatie wordt inzicht gegeven in de valkuilen en de kansen. Ook is er aandacht voor de 

opkomst van e-commerce en de gevolgen die dat heeft voor uw warehouse.


