
VOORWAARDEN TARIEVEN 2020 

Laat uw zendingen wereldwijd, snel, eenvoudig en efficiënt verzorgen door Seabourne. Hierdoor kunt u 
zich volledig richten op uw core business. Naast onze eigen expertise hebben we een groot en flexibel 
netwerk waardoor vrijwel niets onmogelijk is. 

• Op alle zendingen zijn onze LSV voorwaarden van toepassing
• Tarieven zijn exclusief de maandelijks variabele brandstoftoeslag

(www.seabourne-group.com)
• 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 419 cm (2 x breedte) + (2 x hoogte) + (1 x lengte) waarbij een grotere

omtrek op aanvraag is
• Tarieven zijn exclusief eventuele (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 zijn

op aanvraag
• Seabourne Group neemt opdrachten aan als expediteur en zal vervoeropdrachten uitbesteden aan

derden
• De prijzen zijn geldig t/m 31-12-2020. Seabourne behoudt het recht om tussentijds aan te passen.

Toeslagen 
• DDP: €19,- (delivered duty paid)
• Out of area: €24,65 (www.seabourne-group.com)
• Werkelijk gewicht boven 32 kg: per pakket geldt een toeslag van €6,25 per pakket
• Groot pakket toeslag per collo van € 47,95 indien de omtrek

(2 x breedte) + (2 x hoogte) + (1 x lengte) 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 €5,25

• Verzekering (Additional Cover): de premie bedraagt 1% van de waarde van de zending met een 
minimum van €25,-

• Voor boekingen die niet via het online boekingssysteem zijn aangemeld, wordt een toeslag van
€2,75 berekend

• Voor een pick-up op een ander adres dan het basis-/factuuradres wordt een toeslag van
€15,- berekend

• Voor leveringen op een residentieel adres geldt een toeslag van €3,45
• Non-Conveyable toeslag €5,25
• Bij een adrescorrectie geldt een toeslag van €15,-
• Vergeefse pick-up wordt berekend à €15,-
• Gevarengoed: op aanvraag

Meer informatie? 
Wij bieden oplossingen voor al uw logistieke activiteiten. Naast onze express en economy diensten kunt u 
ook lucht- en zeevracht, warehousing en mail services via ons uitbesteden.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of belt u met één van onze 
vestigingen via onderstaande telefoonnummers: 

Nieuw-Vennep: 
+31 (0) 252757200

Eindhoven: 
+31 (0) 402353300 www.seabourne-group.com Rotterdam: 

+31 (0) 102686260

http://www.seabourne-group.com/
http://www.seabourne-group.com/
http://www.seabourne-group.com/


Landenlijst Economy Export 2020 

Landcode Land Transittijd 

AD Andorra 3-5

AT Oostenrijk 2-3

BE België 1-2

BG Bulgarije 4-5

CH Zwitserland 3-5

CZ Tsjechië 3-4

DE Duitsland 2 

DK Denemarken 2-3

EE Estland 4-5

ES Spanje 3-5

FI Finland 4-5

FR / MC Frankrijk / Monaco 2-3

GG Guernsey 4-5

GR Griekenland 4-5

HR Kroatië 2-4

HU Hongarije 3-4

IE Ierland 2-4

IT Italië 2-5

JJ Jersey 4-5

LI Liechtenstein o.a.

LT Litouwen 4-5

LU Luxemburg 1-2

LV Letland 4-5

NL Nederland 1-2

NO Noorwegen 4-6

ND Noord Ierland o.a.

PL Polen 2-4

PT Portugal 3-5

RO Roemenië 4-5

SE Zweden 3-5

SI Slovenië 3-5

SK Slowakije 3-5

SM San Marino 4-5

UK Groot-Brittannië 2-3
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