Tarieven
Personenwagen

Bestelwagen

prijs op aanvraag (per km of per uur)

prijs op aanvraag (per km of per uur)

•

vervoer van documenten

•

laadvermogen van 500kg (2 europaletten)

Kilometers worden berekend, heen en terug, vanuit onze vestiging in Erpe-Mere.
Voor ritten van minder dan 75 km wordt een forfait gerekend.
€ 7 per bijkomende stop (één laad- en losadres zijn inbegrepen)
€ 7 per extra kwartier van de los- of laadtijd (15 min laad- en lostijd zijn inbegrepen)
€ 5 voor leveringen onder rembours
€ 15 per rit voor filegevoelige gebieden (bvb Antwerpen, Brussel, Parijs)
€ 50 voor overnachtingspremie per 900 km
10% supplement bij ADR / weekend of feestdagen
*Alle prijzen zijn exclusief BTW
*Laden en lossen gebeurt volgens de CMR-conventie (laden en lossen worden voorzien door de opdrachtgever)
*Het weekend of feestdag begint de dag ervoor om 15u en eindigt om 6u
*Deze prijzen zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden bij het opstellen van oﬀerte

Voor een correcte prijsoﬀerte, kun je ons altijd vrijblijvend contacteren.
Andere kosten

Hou ook rekening met de kosten zoals: tolbelasting, douane, bootovertocht, trein, eurotunnel,
ezv
Om jouw péage te berekenen, kun je gebruik maken van de volgende links:
• Péage Italië: www.autostrade.it
• Péage Frankrijk: www.autoroutes.fr
• Péage Spanje: www.aseta.es
• Vignet Hongarije: www.motorway.hu
• Vignet Roemenië: www.roviniete.ro
• Vignet Oostenrijk: shop.asfinag.at

Facturatie

Na de opdracht ontvang je een definitieve factuur met een verslang van een rit per mail.
Bijkomende los- en laadtijden worden je dan ook aangerekend volgens reële tijden, aan de
hand van het rittenblad of vervoerdocumenten.
Je hebt dan ook 30 dagen de tijd om de factuur te betalen via een overschrijving op de
aangegeven bankrekening.

Verkeerde informatie of annulatie

Wanneer er door verkeerde of onvolledige informatie, de opdracht niet kan worden uitgevoerd,
worden gemaakte kosten aangerekend aan de opdrachtgever. (bv. Goederen kunnen niet
geladen worden wegens te groot, te zwaar, of kunnen bv. niet gelost worden wegens
afwezigheid van een heftruck, …)
Bij annulatie binnen het uur voor vertrek, wordt een forfait van 40 euro aangerekend voor reeds
gemaakte kosten.

