
Voorwaarden tarieven 

• Op alle zendingen zijn onze LSV voorwaarden van toepassing.
• Tarieven zijn exclusief maandelijks variabele brandstoftoeslag.
• Maximaal gewicht van 70 kg per collo.
• Indien van toepassing belasten wij een minimum prijs per collo.
• Volumesleutel: L * B * H / 5000
• Maximale standaard lengte 270 cm waarbij een grotere lengtemaat op aanvraag is.
• Maximale omtrek per collo 400 cm (2 x breedte) + (2 x hoogte) + (1 x lengte), waarbij
  een grotere omtrek op aanvraag is.
• Tarieven zijn exclusief (verplichte) opmaak van douane documentatie (ATR, T1).
• De opgegeven transittijden zijn een indicatie en kunnen afwijken.
• Zendingen worden twee keer aangeboden. Daarna kan de zending bij een depot worden opgehaald.
• Zendingen voorzien van een pallet worden via een andere service doorgestuurd, pallettarieven op aanvraag.
• Seabourne Logistics neemt opdrachten aan als expediteur en zal vervoeropdrachten uitbesteden aan derden.
• De prijzen zijn geldig t/m 31-12-2022. Seabourne Logistics behoudt het recht om tussentijds aan te passen.

• DDP: € 21,50. (delivered duty paid) 
• Out of area: € 29,95. 
• Werkelijk gewicht boven 32 kg: per pakket, een toeslag van € 8,50. 
• Groot pakket toeslag per collo van € 55,- indien de omtrek (2 x B) + (2 x H) + (1 x L) groter is dan 300 cm.  
  Voor grote pakketten geldt een minimum belastbaar gewicht van 40 kg.
• Bij alle pakketten met een langste afmeting van meer dan 100 cm of een 2e langste afmeting van meer dan  
  76 cm wordt een toeslag berekend van € 6,75. 
• Verzekering (Additional Cover): de premie bedraagt 1% van de waarde van de zending met een minimum 
  van € 35,-. 
• Voor boekingen, niet via het online boekingssysteem aangemeld, wordt een toeslag van € 3,50 berekend.
• Voor een pick-up op een ander adres dan het basisadres of factuuradres wordt een toeslag van € 17,50 
  berekend.
• Voor leveringen op residentieel adres geldt een toeslag van € 3,95.
• Non-Conveyable toeslag € 6,75.
• Bij een adrescorrectie geldt een toeslag van € 19,95.
• Vergeefse pick-up wordt berekend à € 17,50.
• Brexit-fee voor alle zendingen naar de UK € 7,50 per zending. Voor pallets geldt een toeslag van € 85,-.
• Gevarengoed: op aanvraag.

www.seabournelogistics.com 

Wij bieden oplossingen voor al uw logistieke activiteiten. Naast onze eigen expertise hebben we een groot en
flexibel netwerk waardoor vrijwel niets onmogelijk is. Ook diensten als lucht- en zeevracht, warehousing en mail
services kunt u via ons uitbesteden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of belt/mailt u met één van onze
vestigingen.

Toeslagen

Sassenheim: +31 (0) 252757200      Eindhoven: +31 (0) 402353300       Rotterdam: +31 (0) 10268626
amssales@seabournelogistics.com       einsales@seabournelogistics.com        nlfreight@seabournelogistics.com

https://www.tln.nl/app/uploads/2019/10/LSV-2014-Nederlands-1.pdf
https://nl-nl.seabourne-group.com/account-aanvraag/brandstoftoeslag

