
Tarieven 010 Logistics per 01-10-2021 (Q4) Meubelbezorgingen i.c.m. handling

Meubelbezorgingen i.c.m. handling Prijs per collo Prijs per collo Km-vergoeding per kilometer Prijs per collo showroommodel Voorrijkosten showroom/winkel Voorrijkosten showroom/winkel
Categorie Verpakt Inclusief montage Buiten 100 km van standplaats Inclusief verpakken Binnen 50 km van standplaats 50-100 km van standplaats

1. Handling € 7,50 - - - - -
Ontvangst en tijdelijke opslag in onze loods

2. Bezorging, chauffeur met bakwagen € 15,00 € 20,00 € 0,50 € 20,00 € 20,00 € 40,00
Tot achter voordeur, binnen 100 km van standplaats

3. Bezorging, 2 man met bakwagen € 25,00 € 30,00 € 0,95 € 30,00 € 40,00 € 80,00
Tot achter voordeur, binnen 100 km van standplaats

Voorwaarden
- tarieven zijn exclusief 21 % BTW
- verpakkingsmateriaal blijft bij de klant
- maximaal 50 kg per collo
- inzet verhuislift: €80,- p.uur
- bezorging binnen 14 dagen
- adres standplaats en loods 010 Logistics: Gouderakstraat 26B, 3079DB, Rotterdam
- Tol en veerdiensten: deze kosten worden netto doorberekend



Tarieven 010 Logistics per 01-10-2021 (Q4) Transport losse vracht, tijdgebonden

Transport losse vracht, tijdgebonden Prijs per kilometer Prijs per kilometer Prijs per kilometer Prijs per kilometer Prijs per kilometer Laden en lossen/Wachttijd Extra stop Zaterdag- / avondtoeslag
Categorie 0-1 m3 2-4 m3 5-8 m3 9-12 m3 13-18 m3 per kwartier

1. Koerier met bakwagen + laadklep € 0,50 € 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,80 € 7,50 € 7,50 30%
Losse vracht, max 1000 kg

2. Twee koeriers met bakwagen + laadklep € 0,95 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 1,25 € 10,00 € 10,00 30%
Losse vracht, max 1000 kg

Voorwaarden
- tarieven zijn exclusief 21% BTW
- km's worden berekend vanaf standplaats tot terugkomst standplaats
- adres standplaats en loods 010 Logistics: Gouderakstraat 26B, 3079DB, Rotterdam
- Tol en veerdiensten: deze kosten worden netto doorberekend



Tarieven 010 Logistics per 01-10-2021 (Q4) Transport palletvracht, niet-tijdgebonden

Palletvracht, niet-tijdgebonden Prijs per palletplaats Vergoeding per kilometer Voorrijkosten ophaaladres Voorrijkosten ophaaladres Laden en lossen/Wachttijd Extra stop Zaterdag- / avondtoeslag
Categorie max. 8 europallets /max. 1000 kg Buiten 100 km van standplaats Binnen 50 km van standplaats 50-100 km van standplaats per kwartier

1. Koerier met bakwagen + laadklep € 50,00 € 0,50 € 25,00 € 45,00 € 7,50 € 7,50 30%
Palletvracht binnen 100 km van standplaats

Gereduceerd tarief extra palletplaatsen. Aantal: 30%
2 - 4 € 45,00
5 - 8 € 40,00

Voorwaarden
- tarieven zijn exclusief 21% BTW
- max. 500 kg p. pallet
- 1e kwartier laden en 1e kwartier lossen is gratis
- adres standplaats en loods 010 Logistics: Gouderakstraat 26B, 3079DB, Rotterdam
- Tol en veerdiensten: deze kosten worden netto doorberekend



Tarieven 010 Logistics per 01-10-2021 (Q4) Meubeltransport particulier

Meubeltransport particulier Prijs 1e uur Prijs ieder volgend uur Voorrijkosten 10-50 km Voorrijkosten afstand >50 km Vergoeding terugreis standplaats
Categorie Gratis binnen Rotterdam (<10 km) per kilometer per kilometer

1. Bakwagen laadklep (20m3) + chauffeur € 50,00 € 45,00 € 30,00 € 0,50 € 0,50
minimale afname: 1 uur.
max. 1 verdieping met trap

2. Bakwagen laadklep (20m3) + 2 verhuizers € 90,00 € 80,00 € 50,00 € 0,95 € 0,95
minimale afname: 1 uur
max. 2 verdiepingen met trap

3. Bakwagen laadklep (20m3) + 3 verhuizers € 120,00 € 120,00 € 70,00 € 1,35 € 1,35
minimale afname: 3 uren
max. 2 verdiepingen met trap

Voorwaarden
- Tarieven zijn inclusief 21% BTW
- Zaterdag- / avondtoeslag: 20%
- Inzet verhuislift: €95 p.uur
- Huur/koop van verhuisdozen is optioneel
- Inclusief verpakkingsmateriaal: krimpfolie, tape en dekens
- Exclusief inpakken. Losse spullen dienen in dozen verpakt te zijn
- Adres standplaats 010 Logistics: Gouderakstraat 26B, 3079DB, Rotterdam
- Tol en veerdiensten: deze kosten worden netto doorberekend



Tarieven 010 Logistics per 01-10-2021 (Q4) Tijdelijke opslag

Tijdelijke opslag Prijs per m3 per week
Categorie

1. Tijdelijke opslag inc. handling € 3,75
1 t/m 10 m3

2. Tijdelijke opslag inc. handling € 3,50
11 t/m 20 m3

2. Tijdelijke opslag inc. handling € 3,25
21 t/m 50 m3

Voorwaarden
- Tarieven zijn exclusief 21% BTW
- De eerste week dient vooruit betaald te worden
- Minimale afname: gelijk aan 5 m3 gedurende 1 week
- Voor de definitie van een week hanteren we zeven dagen
- Tarieven zijn exclusief transport door 010 Logistics


