Logistieke Dienstverlening 2021
Algemeen

Emballage hout

Transport vrachtwagen met kooiaap voor leveringen tot € 1000,00

€ 85,00

Statiegeld (borg) houten gipsbokken per set

Transport vrachtwagen met kooiaap voor leveringen vanaf € 1000,00

Franco

Na ontvangst retour wordt er € 30,00 gecrediteerd

Leveringen op zaterdag per vrachtwagen ( af fabriek altijd in overleg )

p.o.a.

Retour emballage specifieke dag

Leveringen op zondag per vrachtwagen ( af fabriek altijd in overleg )

p.o.a.

Retour emballage op route (binnen 5 werkdagen)

Leveringen met een gevraagde tijdlevering tot 09:00 uur

€ 58,75

Leveringen met een gevraagde tijdlevering tot 11:00 uur

€ 39,50

Leveringen boven € 1000,00 zonder een gevraagde tijdlevering

Franco

Spoedtransport ( dezelfde dag of voor bestellingen na 14:00 uur )

Retour houten bokken

Kraan

€ 80,00
Franco
€ 80,00

Emballage kunststof
€ 65,00

Statiegeld (borg) kunststof bokken per set

€ 40,00

Na ontvangst retour wordt er € 28,00 gecrediteerd

( Het eerste uur wordt altijd volledig doorberekend a € 145,00 per uur, excl. Starttarief totaal € 210,00

p.h/u

€ 72,50

Stabilisator poot per set

Leveringen waddeneilanden en in het buitenland

p.o.a.

Na ontvangst retour wordt er € 8,00 gecrediteerd

Levering op zaterdag met kraan

p.o.a.

Stabilisator stang (koppeling bokken onderling)

Levering op zondag met kraan

p.o.a.

Na ontvangst retour wordt er € 4,00 gecrediteerd

Extra diensten
Pakkatteren per pallet
Levering van een sjouwploeg
CMI Gipspallethoes
Retourkosten 25% van de orderwaarde

€ 100,00

p.o.a.

Starttarief kraanlevering
Kosten per extra draaiuur ( berekend per half uur )

Retour emballage tijdens levering, bij melding

€ 40,00

Kunststof pallet (blauw)
€ 20,00
p.o.a
€ 4,00

Retour emballage specifieke dag
Retour emballage op route (binnen 5 werkdagen)
Retour emballage tijdens levering, bij melding
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€ 10,00
€ 5,00

€ 65,00
€ 100,00
€ 80,00
Franco

