
           

 

              

 

COVID-19 Emergency surcharge - Toeslag op Express & Economy zendingen   

  

Als leverancier van gespecialiseerde transport- en logistieke diensten bedienen wij dagelijks veel klanten in 

diverse landen. De efficiëntie en flexibiliteit van ons netwerk en onze infrastructuur is daarom van het 

grootste belang. Seabourne Logistics speelt daarin een cruciale rol bij het in beweging houden van de 

noodzakelijke goederen en het in beweging houden van leveringen in de COVID-19-crisis.  

Wij volgen de gebeurtenissen die verband houden met de wereldwijde pandemie van het Coronavirus op de 

voet en we blijven opereren om de behoeften van onze klanten te ondersteunen.  Wij houden u op de 

hoogte van eventuele restricties per regio via onze website: Seabourne Nieuws & Media 

Uiteraard ligt onze prioriteit ook bij de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten en 

leveranciers te helpen garanderen, terwijl we onze serviceverplichtingen nakomen. Als reactie op de huidige 

situatie moeten wij enkele tijdelijke wijzigingen aanbrengen, in het licht van de toegenomen vraag naar 

luchtvrachtcapaciteit en de gestegen kosten, om onze service juist in deze periode te behouden. Om de 

operationele continuïteit te waarborgen zal Seabourne Logistics met ingang van 13 april 2020,  tijdelijk en 

tot nader order, een ‘Emergency Surcharge’ heffen op alle Express en Economy zendingen.  

 

Prijzen toeslag Covid-19 Emergency surcharge* 

• Express zendingen € 0,85 per kilogram 

• Economy zendingen € 0,85 per zending  

 

*Niet van toepassing op zendingen verstuurd onder pallet account of op zee en lucht zendingen. 

 

Seabourne Logistics doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u, uw service kan blijven bieden aan uw 

klanten. Indien u vragen heeft of verdere ondersteuning van ons wenst, neem contact op met een van onze 

accountmanagers. Wij helpen u graag. 
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Volg het laatste nieuws met betrekking tot vertragingen of welke bestemmingen gesloten zijn voor 

transport via onze website: Seabourne Nieuws & Media 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Kalkman 
CEO Netherlands 
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