Toeslagen zendingen per vervoerder.
Vervoerders rekenen een toeslag aan wanneer een zending niet geheel voldoet aan de opgelegde
verzendvoorwaarden. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van welke toeslagen er allemaal zijn. Hoe je
toeslagen kan vermijden kan je terugvinden op onze blog.

bpost
Afgifte postpunt

Je brengt een pakket binnen in een postpunt, postkantoor of
pakjesautomaat.

Buitenmaats pakket
(Afmetingen)

Het pakket valt buiten de maximale toegestane afmeting.
● Langste zijde is groter dan 1,5m of omvang* is groter dan 3 meter.

● € 0,73

● € 55,75

(!) Aangepaste voorwaarden voor zendingen naar Frankrijk.
● Lengte + Breedte + Hoogte = hoger dan 150cm.
● Lengte + Breedte + Hoogte = hoger dan 200cm.

● € 6,00
● € 50,00

(*omvang = lengte + 2x breedte + 2x hoogte)

Pakket buiten
gewicht

Het pakket valt buiten het maximale toegestane gewicht
● Zwaarder dan 30kg, lichter dan 40kg.
● Zwaarder dan 40kg.

● € 44,59
● € 55,75

(!) Aangepaste voorwaarden voor zendingen naar Frankrijk.
● Zwaarder dan 30kg.

● € 55,75

In het geval dat een pakket buiten gewicht is (> 30kg) en buiten
afmeting (>200cm), worden de toeslagen buiten gewicht en de kleinste
buiten afmeting (> 150cm) beiden aangerekend. (dus € 50 + € 6).

Densiteit

Het volume van het pakket is niet in verhouding tegenover het
gewicht. (Drempelwaarde 120kg/m³)

● € 0,0034/kg voor
elke kg onder de
120 kg/m3

Handmatige
verwerking:

Het pakket kan niet (semi-)automatisch gesorteerd worden.

● € 2,50

Onleesbaar label:

Het label op het pakket is niet leesbaar en kan niet gescand worden
door het automatisch scan-systeem.

● € 1,00

Piektoeslag:

De pakketten die tijdens de piekperiode worden verzonden (eind
november tot eind december).

● € 1,00

Retour:

Het pakket kan niet worden afgeleverd bij de bestemmeling.

● € 2,50

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

PostNL
Buitenmaats pakket
(afmetingen en
gewicht)

Het pakket valt buiten de maximale toegestane afmeting en/of
gewicht.
Nationaal/EU
Langste zijde is groter dan 175cm of omvang* is groter dan 3 meter of
de afmetingen zijn groter dan 175cm x 78cm x 58cm. Zwaarder dan
31,5kg

● € 73,17

Rest Of World
Langste zijde is groter dan 150cm en/of langste zijde plus omtrek korte
zijde > 300 cm.
Zwaarder dan 20kg
(*omvang = lengte + 2x breedte + 2x hoogte)

Handmatige
verwerking*:

Het pakket kan niet (semi-)automatisch gesorteerd worden.

● € 3,18

Onleesbaar label:

Het label op het pakket is niet leesbaar en kan niet gescand worden
door het automatisch scan-systeem.

● € 0,77

Piektoeslag:

De pakketten die tijdens de piekperiode worden verzonden
(eind november tot eind december).

● € 0,25

Retour:

Het pakket kan niet worden afgeleverd bij de bestemmeling.

● Verzendkost

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
*
Criteria Afwijkende verwerking

Opmerkingen

Formaat pakket

●
●

Pakketten groter dan: 100 x 70 x 58 cm
Pakketten kleiner dan: 10 x 10 x 1 cm

Inhoud pakket

●
●
●
●

Glaswerk, inclusief flessen wijn (indien niet verpakt in een machine geschikte verpakking)
etc.
Bloemen
Laboratoriummonsters, röntgenfoto’s
Inhoud is niet gefixeerd in de verpakking (schuift heen en weer)

Aanduiding op het pakket

●
●

‘Breekbaar’
‘Voorzichtig behandelen’

Vorm pakket

●

Alle kokers, onregelmatige verpakkingsvormen en overige verpakkingsvormen waarbij het
etiket niet horizontaal kan worden verwerkt

Verpakking van pakket

●

Hout, metaal, piepschuim, gesealde pakketten en folies die verpakking stroef of juist glad
maken (bv. noppenfolie)

Samenvoegen van losse dozen tot één collo

●

Met tape of ander bind materiaal zijn 2 of meer colli samengevoegd tot één collo

Criterium Afwijkende verwerking zware pakketten
Gewicht pakket

Opmerkingen
●

Van 23 tot 31,5 kg

DPD
Buitenmaats pakket
(afmetingen en
gewicht)

Het pakket valt buiten het maximale toegestane gewicht
● € 48,35
● Classic (thuislevering):
Langste zijde is groter dan 175cm of omvang* is groter dan 3 meter.
Zwaarder dan 31,5kg.
● Naar Parcelshop:
● € 48,35
Langste zijde is groter dan 100cm of omvang* is groter dan 3 meter.
Zwaarder dan 20kg.
(*omvang = lengte + 2x breedte + 2x hoogte)

Handmatige
verwerking:

Het pakket kan niet (semi-)automatisch gesorteerd worden.

● € 2,38

Piektoeslag:

De pakketten die tijdens de piekperiode worden verzonden
(eind november tot eind december).

● € 0,25

Retour:

Het pakket kan niet worden afgeleverd bij de bestemmeling.

● € 5,20 (BE)
● € 10,40 (EU)

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

