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ONTDEK EEN WERELD VAN 
MOGELIJKHEDEN IN DE  
VERENIGDE STATEN  
De VS is niet alleen 's werelds rijkste economie, maar ook  
's werelds meest geprofileerde importeur van goederen1. 

En de EU is een van hun belangrijkste handelspartners2. 
Dit is het beste moment om de VS te verkennen en de 
gecombineerde mogelijkheden van FedEx en TNT helpen  
u daar snel te komen. 

• op vier na grootste handelspartner

•  € 145 miljard9 is er afgelopen jaar verhandeld tussen 
Duitsland en de VS

Belangrijkste exportgoederen10: luxe personenauto's, 
machines, geneesmiddelen, medische apparatuur, 
elektronica

Belangrijkste importgoederen11: voertuigen; 
luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen; machines; medische, 
technische apparatuur; elektronische apparatuur

• op zeven na grootste handelspartner

•  € 70 miljard15 verhandeld tussen Frankrijk  
en de VS vorig jaar

Belangrijkste exportgoederen16: machines; 
luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen; drank; 
geneesmiddelen; parfum; cosmetica

Belangrijkste importgoederen17: luchtvaartuigen, 
ruimtevaartuigen; minerale brandstoffen 
waaronder olie; machines; elektronische 
apparatuur; medische, technische apparatuur 

•  op zes na grootste handelspartner

•  € 94 miljard12 verhandeld tussen het VK en de VS  
vorig jaar

Belangrijkste exportgoederen13: voertuigen; machines; 
geneesmiddelen; medische, technische apparatuur; 
minerale brandstoffen waaronder olie

Belangrijkste importgoederen14: luchtvaartuigen, 
ruimtevaartuigen; edelstenen, edele metalen; machines; 
elektronische apparatuur; minerale brandstoffen 
waaronder olie

• op negen na grootste handelspartner

•  € 58 miljard18 verhandeld tussen Italië en  
de VS vorig jaar

Belangrijkste exportgoederen19: machines; 
voertuigen; geneesmiddelen; drank; 
elektronische apparatuur

Belangrijkste importgoederen20: farmaceutische 
producten; nucleaire reactors en machines; 
luchtvaartuigen; medische instrumenten 

OP DE AMERIKAANSE 
MANIER ZAKENDOEN
•  Wees niet bescheiden, verkoop uzelf en uw  

prestaties openlijk 

• Glimlach veel

• Vermijd stiltes

• Geef een stevige handdruk

• Wees op tijd

•  Wees voorbereid op besprekingen tijdens een  
vroeg ontbijt of diner

MET WIE DOET DE VS DE 
MEESTE ZAKEN?

GA SNELLER EN VERDER NAAR DE  

VERENIGDE 
STATEN

HOE FEDEX EN TNT U SNELLER 
NAAR MEER STATEN BRENGEN

Wij hebben 72 jaar ervaring, snelle doorvoertijden en een ongeëvenaarde dekking 
in de VS. Daarom is er niemand beter geschikt dan FedEx en TNT om uw bedrijf 

naar de andere kant van de Atlantische Oceaan te brengen. 

Onverslaanbaar 
Een levering op de volgende werkdag  
van Europa naar de VS

Levering op 
de volgende 

werkdag
naar de meeste postcodes99% van het  

wereldwijde BBP gedekt

1,5 m
pakketten worden 's 
nachts gesorteerd in 
de hub in MemphisMeerdere 

vluchten 
per week 
tussen de EU en de VS21

Begin vandaag nog te verzenden van en naar de VS 
of kom meer te weten over hoe de gecombineerde 

mogelijkheden van FedEx en TNT u kunnen verbinden 
met interessante markten over de hele wereld.

Bronnen

1http://uk.businessinsider.com/mapped-the-worlds-biggest-importers-2018-7?r=US&IR=T 

2https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true 

3https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/ 

4https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true 

5https://www.cnbc.com/2018/06/09/reuters-america-factbox-import-tariffs-eu-versus-united-states.html 

6https://money.cnn.com/2018/07/11/news/economy/us-eu-tariffs-trade/index.html 

7http://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/ 

8http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/us-eu-trade-what-you-need-to-know 

9http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

10http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

11http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

12http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

13http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

14http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

15http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

16http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

17http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

18http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

19http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html

20https://www.export.gov/article?series=a0pt0000000PAu5AAG&type=Country_Commercial__kav 

Beginnen met 
verzenden

Meer informatie

per jaar wordt 
verhandeld tussen 
de EU en de VS6

banen in de VS door de 
handel met de EU8

De VS koopt en verkoopt jaarlijks goederen die miljarden dollars waard zijn overal 
ter wereld, maar vier van de top 10 handelspartners bevinden zich in Europa. 
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