
 
Logistiek Nederland 

Alle op onze website getoonde artikelen / producten kunnen verzonden worden binnen Europa. 
Hieronder staan de voorwaarden en kosten vermeld voor verzending naar de meest voorkomende 
landen. 
 
Orderverwerking: 
Orders geplaatst, mits voorradig en door ons bevestigd voor 15.00 uur op werkdagen worden veelal op 
de dag van bestelling / bevestiging of de volgende werkdag verzend gereed gemaakt. 

Levertijd 
Mits artikelen / producten voorradig zijn: 

o Brief, pakket / doos zendingen tussen de 1 en 2 werk dagen na opdracht 
o Lengte vracht > 2,75 mtr. tussen de 1 en 4 werk dagen na opdracht 
o Pallet zendingen tussen de 1 en 2 werkdagen na opdracht 

 
In onze verzendkosten zijn ook de verwerkingskosten verrekend. 
 
 Briefpost, pakketten / dozen t/m 30 kilo Franco vanaf      € 400,00 
 Lengte vracht > dan L = 275 cm Franco vanaf       € 500,00 
 Mini pallet / halve Europallet Franco vanaf        € 450,00 
 Europallet / Blokpallet Franco vanaf        € 500,00 

Verzendtarieven voor orders onder de Franco levering bedragen per order 
 

 Briefpost afm. 38 x 26,5 x 3,2 cm, max. 2 kilo      €   5,75 
 NL pakket / doos t/m 2 kilo, gordelomvang max. 150 cm     €   8,25 
 NL pakket / doos van 2 t/m 30 kilo, gordelomvang max. 300 cm    € 12,95 
 NL pakket / doos van 30 t/m 35 kilo, gordelomvang max. 350 cm   € 32,50 

 
(Voorwaarden: berekening gordelomvang (1 x L + 2 x B + 2 x H) 

 

 NL halve Europallet 60 x 80 cm, max. 150 kilo      € 35,00 
 NL Europallet 80 x 120 cm, max. 500 kilo      € 45,00 
 NL blokpallet 100 x 120 cm, max. 750 kilo      € 47,50 

 
Opties, overige toeslagen / meerprijzen per eenheid: 
 

 Zaterdag levering brief, pakket / doos levering t/m 30 kilo vasteland    Gratis 
 Gegarandeerde levering voor 10,30 uur  (excl. Wadden / Texel bestemming toeslag)  €  4,50  
 Gegarandeerde levering tussen 9,00 en 12,00 (excl. Wadden / Texel bestemming toeslag) € 14,50  
 Gegarandeerde levering tussen 13,00 en 17,00 (excl. Wadden / Texel bestemming toeslag) € 14,50 
 Waddentoeslag Texel voor briefpost, pakket / dooszendingen     €   8,95 
 Waddentoeslag overige  voor briefpost, pakket / dooszendingen     € 17,35 
 Gegarandeerde levering tussen 13,00 en 17,00 (excl. Wadden / Texel bestemming toeslag) € 14,50 
 Pallet zendingen alle Waddeneilanden 2 x standaard tarief 

 
Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW 

Indien u niet aanwezig bent en de goederen niet afgeleverd kunnen worden, zullen er dubbele 
verzendkosten in rekening gebracht worden. De vervoerder rijdt de bestelling naar de door u aangegeven 
plaats, tenzij dit door omstandigheden ( Grindpad, drempels, onverharde weg, te beperkte ruimte, 
onveilige situatie etc. ) niet mogelijk is. 
Bij schade aan de bestelling bij aanlevering moet ten alle tijden worden vermeld op de vrachtbrief. 
Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen wij deze schade niet in behandeling nemen. 

Zie ook onze leveringsvoorwaarden. 


