
Volumekortingen

Tarief A Tarief B Tarief A Tarief B Tarief A Tarief B

Inclusief 6 uur laadtijd in België

Tarief A Tarief B Inclusief 6 uur lostijd in Spanje

1 helper laden en lossen inbegrepen (6H)

Prijs per extra uur laden of lossen à € 45/H

Tarief A Aangeleverd in onze magazijnen te Lokeren

Afgeleverd gelijkvloers in Spanje of Frankrijk

Tarief B Opgehaald aan huis gelijkvloers België

Afgeleverd gelijkvloers in Spanje of Frankrijk

Fietsen - scooters - motoren - Quads - jetski's (vaste tarieven per stuk * en **)

* tarieven op basis van aangeleverd in onze magazijnen te Lokeren.

** ophalingen aan huis + € 50

Plaatsen in de woning-berging-terras

U kan zelf niet aanwezig zijn en wij dienen de goederen in de woning - berging - terras te

plaatsen. Dit kan door ons een sleutel mee te geven of in samenwerking met de sleutel-

beheerder. Tarieven zonder eventuele huur van verhuislift.

Delivery On Demand "DOD"

U kiest zelf de dag en het uur wanneer wij dienen te leveren.

MOGELIJKE OPTIES

Fiets Scooter Motoren Quad / Jetski

€ 80 € 210 € 350 € 400

TARIEVEN TRANSPORTEN 2021

TRANSPORTEN VAN BELGIË NAAR FR - ES

TARIEF A TARIEF B

€ 120 per kubieke meter € 170 per kubieke meter

Vanaf 10 kubieke meter Vanaf 15 kubieke meter Vanaf 20 kubieke meter

5% € 114 € 161,5 10% € 108 € 153 20% € 96 € 136

Vanaf 50 kubieke meter

30% € 84 € 119

Gelijkvloers Verdieping

Supplement € 10 per m³ Supplement € 20 per m³



Deze optie zal supplementair aangerekend worden boven op de vaste prijs per m³

Montageservice

Montage van meubelen, kleine klussen

Deze optie zal supplementair aangerekend worden per uur

Voorwaarden - toeslagen en kortingen

Al onze tarieven zijn excl. 21% BTW. 

Minimum bestelling per afleveradres is 1m³

Transportkisten

Voor alle tariefplannen stellen wij U GRATIS onze transportkisten ter beschikking. U kan bij

aflevering in onze magazijnen te Lokeren zelf uw transportkist(en) vullen. Op deze manier

hoeft U niet alle goederen te labelen en zijn ze beter beschermt tijdens het transport.

Kiest U voor tariefplan B dan halen wij de goederen bij U thuis op en vullen we zelf de 

transportkisten. Hiervoor rekenen we geen extra aan.

Opslag van goederen in onze magazijnen

Steeds op bestek op basis van de gewenste periode en volume

Zowel mogelijk in België als Spanje

Reservaties & info

Unie Zuid Transporten (een divisie van Driesco BV)

info@driesco.be | +32(0)9 349.45.77 | +32 (0)471 47.52.21

Kantoren & magazijnen

Zoomstraat 7 | 9160 Lokeren

Aanleveren goederen enkel op afspraak

 Supplement € 30 per uur

 Supplement € 20 per m³
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