
 

 
 
 
Vrachtkostenregeling Nederland  
geldig tot en met 31-12-2020 
 

 

 

Orders, zonder (vezel)betonproducten met een netto factuurwaarde van: 
 

 

Staffel 1 EURO 0 tot 500,00 vaste vrachtkosten EURO 35,00 
Staffel 2 EURO 500,00 en meer  Franco levering 

Voor gewicht-, volume-, en lengtetransport gelden afwijkende vrachtkostenregelingen, zie hieronder. 

Vrachtkosten (vezel)betonproducten op basis van gewichtstransport 

 

gewicht van 0 tot 100 kg (levering in ‘losse’ zakken zonder pallet) vaste vrachtkosten EURO 30,00 
 

gewicht vanaf 100 kg (levering op pallet)*   
1 pallet   per pallet á EURO 57,50 
2 pallets (totaal EUR 112,00)  per pallet á EURO 56,00 
3 pallets (totaal EUR 160,50)  per pallet á EURO 53,50 
4 pallets (totaal EUR 204,00)  per pallet á EURO 51,00 
5 pallets (totaal EUR 242,50)  per pallet á EURO 48,50 
6 en meer pallets   op aanvraag 

bovengenoemde vrachtkosten inclusief verpakkingsmateriaal. 

 

Toeslagen 

Tijdsleveringen vanaf Rijnco.nl magazijn (op verzoek en tegen meerprijs) 

Levering voor 12:00 uur   meerprijs per order EURO 20,00 
Levering voor 10:00 uur   meerprijs per order EURO 45,00 
Levering voor   8:00 uur   meerprijs per order EURO 70,00 
      

Bijzondere toeslagen  

Toeslag voor levering Zeeuws-Vlaanderen ivm tol  meerprijs per order EURO 40,00 
Toeslag levering Waddeneilanden    op aanvraag 
Toeslag voor bijkomende en doorbelaste milieuheffing  op basis van nacalculatie 
Toeslag voor extra transportkosten op basis van 

goederen met een groot volume en/of lengte 

>3000mm. 

 op aanvraag 

 

Algemeen: 

 

Genoemde regelingen gelden voor goederen geleverd op werkdagen, tussen 07:00 en 17:00uur, in Nederland, met uitzondering van 
leveringen op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen en/of expresse- cq tijdsleveringen en/of producten met extreem groot volume 
of extreem gewicht. Wanneer wij de zending niet kunnen lossen volgens afspraak en de goederen opnieuw aangeleverd moeten worden 
zullen wij deze vrachtkosten in rekening brengen.  
 
Alle leveringen zijn gebaseerd op: 
- lossen van de goederen tot of op goede verharde ondergrond naast de eventuele laadklep van de wagen. 
- een maximale lostijd van 20 minuten. 
- vrachtwagen lost tot naast de laadklep m.u.v. lange lengtes en zware gewichten. Hiervoor dient er een helpende hand te worden 

aangereikt met eventuele inzet van een kraan of ander hulpmiddel. 
 
De goederen kunnen alléén gelost worden wanneer er getekend (naam en handtekening) kan worden voor ontvangst, tenzij anders 
afgesproken is (zie onze algemene voorwaarden). Vanwege Corona kunnen andere regels gelden, zie onze website meest gestelde 
vragen voor de laatste update hieromtrent. 

https://rijnco.nl/meest-gestelde-vragen/
https://rijnco.nl/meest-gestelde-vragen/

