
 

TARIEFLIJST TRANSPORTEN SPANJE/BELGIE 

OPGEHAALD  & AFGELEVERD AAN HUIS 
Vanaf 1/9/2022 excl. 21% BTW 

Inbegrepen in al onze tarieven: 

• Ophalen & afleveren van alle te transporteren goederen aan huis. 

• Labelen van alle door de klant ingepakte goederen 

• Transportverzekering tot € 2.500.000 per vracht  

• Brand- & diefstalverzekering depots full risk tot € 300.000 

• 24/24 Branddetectie en camerabewaking depot Lokeren en hoofd depot Velez Rubio (ES) 

• Transport steeds in gesloten vrachtwagens allen voorzien van laadbrug. 

• Gratis gebruik van onze transportkisten voor optimale bescherming van uw goederen (120x80x100cm) 

• Geen max gewicht per m³. Beschikbare hoogte; 260cm en breedte 250cm 

• Levering aan huis in België tot aan de deur volgens vast wekelijks rittenplan (zie onze regio’s) 

• 1 chauffeur die de vrachtwagen zal helpen laden en lossen. 

• Ophalen van uw goederen in overleg met de sleutelbeheerder/buur 

 

Aantal m³

1 tot 5

6 tot 10

11 tot 45

50*

65*

97*

115*

ROUTE 1 & 2

Prijs/m³ excl. BTW

2 chauffeurs

130,00 €

Aantal personen

1 chauffeur

Laden en lossen straatkant

30 min. laden en lossen inbegrepen

125,00 € 60 min. laden en lossen inbegrepen 1 chauffeur

*Extra benodigde laad & lostijden zullen via nafacturatie 

aangerekend worden aan € 45 per uur per persoon + btw

120,00 € 120 min. laden en lossen inbegrepen

* Exclusief transport zonder 

combinatie met andere klanten

110,00 €

105,00 €

90,00 €

85,00 €

120 min. laden en lossen inbegrepen

120 min. laden en lossen inbegrepen

* steeds laden op maandag met aflevering op donderdag

150 min. laden en lossen inbegrepen

150 min. laden en lossen inbegrepen

2 chauffeurs

2 chauffeurs

2 chauffeurs

2 chauffeurs

 

 



Aantal m³

1 tot 5

6 tot 10

11 tot 45

50*

65*

97*

115*

* steeds laden op maandag met aflevering op donderdag

150 min. laden en lossen inbegrepen

150 min. laden en lossen inbegrepen

2 chauffeurs

2 chauffeurs

2 chauffeurs

2 chauffeurs

*Extra benodigde laad & lostijden zullen via nafacturatie 

aangerekend worden aan € 45 per uur per persoon + btw

125,00 € 120 min. laden en lossen inbegrepen

* Exclusief transport zonder 

combinatie met andere klanten

115,00 €

110,00 €

95,00 €

90,00 €

120 min. laden en lossen inbegrepen

120 min. laden en lossen inbegrepen

ROUTE 3

Prijs/m³ excl. BTW

2 chauffeurs

135,00 €

Aantal personen

1 chauffeur

Laden en lossen straatkant

30 min. laden en lossen inbegrepen

130,00 € 60 min. laden en lossen inbegrepen 1 chauffeur

 

 

Soort

Fiets

Scooter

Moto 

Jetski

Golfkar

305,00

405,00

460,00

655,00

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Voertuigen

Prijs excl. BTW

82,00

Ophalen en afleveren

Inbegrepen

 

 

INFO – SUPPLEMENTEN & DIENSTEN 

• Bestellingen vanaf 31m³ worden geladen op maandag en gaan rechtstreeks naar België zonder 

overladen. Levering in België steeds de op donderdag. Indien de goederen in depot moeten om op 

een later tijdstip te leveren zal een supplement van € 500 aangerekend worden om de vrachtwagen 

te lossen en later opnieuw te laden voor aflevering. De tijd dat de goederen in onze depots in Lokeren 

staan zullen aangerekend worden aan €10 per m³ per maand.  

 

• Vanaf heden heb je de mogelijkheid je eigen vrachtwagen zonder combinatievracht met andere 

klanten te boeken. Laden en rechtstreeks naar België zonder tussenstop of overladen. Wipkar 50m³ 

- Camion 65m³ - Oplegger 97m³ - camion/wipkar 115m³. Indien er op meerdere plaatsen dient geladen 

of gelost te worden dan is dat mogelijk mits een supplement van € 100 per stopplaats. 

 

• Alle tarieven zijn berekend op basis van afhaling en aflevering aan de straatkant. 

Manueel afhalen in huis gelijkvloers: + € 10/m³ 

Manueel afleveren in huis gelijkvloers: + € 10/m³ 

Manueel afhalen op verdieping (zonder ladderlift): + € 20/m³ 

Manueel afleveren op verdieping (zonder ladderlift): + € 20/m³ 

 

• Voor moeilijk te bereiken locaties kunnen we een shuttle met laadbrug inzetten. € 85 per uur excl. 

btw gerekend vanaf vertrek depot Velez-Rubio en retour. Inclusief km kost, diesel, tol en uurloon 1 

chauffeur. Enkel te boeken vanaf 11m³  

 

• Ladderlift tot 4de verdieping incl. levering en bediening: € 380 incl. btw voor de eerste 2 uur, € 65 

per bijkomend uur excl. BTW 

 



• Inpakken en verzendklaar maken van goederen € 45 per uur excl. BTW en verbruikt 

verpakkingsmateriaal 

 

• Uitpakken goederen € 45 per uur excl. BTW 

 

• Montage van meubilair en kleine installatiewerken door Nederlandstalige monteurs € 45 per uur 

excl. BTW 

 

• Meenemen afval en verwerking ervan € 35 

 

• DELIVERY ON DEMAND: kies zelf je uur van levering op vrijdag of zaterdag. Vaste prijs/m³ + € 

20/m³ excl. BTW en enkel te reserveren vanaf 11m³ 

 

• Supplement LAST MINUTE ORDERS (minder dan 14 dagen voor vertrek van de vrachtwagens op 

basis van onze transportkalender) + 10% 

 

• KOOP & VERZAMEL Koop je goederen of meubilair, dan kan je deze rechtstreeks laten afleveren in 

onze depot te Lokeren. Wij aanvaarden de goederen, afpunten bestelde goederen op basis van de 

bestelbon en zetten klaar voor transport. Wij houden voor jullie het volume netjes bij. Of het nu om 

een loungeset, een tafel, een partij hout of een koffiezet gaat die je aangekocht hebt in de winkel of 

online, laat het gerust bij ons leveren. Liever zelf afleveren bij ons? Geen probleem. Wij zetten een 

transportkist voor je klaar die je naar hartenlust zelf kan vullen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wekelijkse vaste route vrachtwagens LOKEREN – MADRID – MARBELLA - VELEZ RUBIO - LOKEREN 

 

 

 



Wekelijkse leveringen ROUTE 1 & 2 op DINSDAG & WOENSDAG  

 

Denia – Pedreguer – Cumbre Del Sol – Xabi – Benissa – Moraira – Calpe – Benidorm – Busot – Finestrat – 

Javea – Altea – Polop – La Nucia – Altea La Vella – L’Alfas del Pi – Villajayosa – Alicante – Orihuela – Elche 

– Lorca – Santa Pola – Crevillent – Catral – Dolores – San Fulgencio – Daya Nueva – Rojales – Guardemar 

del Segura – Campoamor – La Mata – Torrevieja – San Miguel de Salinas – Vistabella – Punta Prima – La 

Zenia – Cabo Roig – Pilar de la Horadada – San Pedro del Pinatar – Santiago de la Ribera – San Javier – 

Balsicas – Rodlan – Torre Pacheco – Los Alcazares – Mar Menor – Mar de Christal – Murcia – Cartagena – 

Alhama de Murcia – Mazzaron – Vera - Mojacar en alle dorpen en steden binnen een straal van 10km van 

bovenstaande. 

Wekelijkse leveringen ROUTE 3 op DONDERDAG 

 



Almeria – Granada – Regio Sierra Nevada – Alcausin – Mélégis - Motril – Nerja – Torrox – Velez Malaga – 

Malaga – Mijas – Fuengirola – Benalmadena – San Pedro de Alcantara – Cancelada – Benahavis – Estepona – 

Casares – Sottogrande – La Alcaidesa – San Roque – Marbella en alle dorpen en steden binnen een straal van 

10km van bovenstaande. 

 

INLICHTINGEN EN RESERVATIES 

Aanleveren of afhalingen depot Lokeren: 

Elke zaterdag van 09.00 tot 12.00 en alle andere dagen op afspraak 

Adres: Zoomstraat 7 – 9160 Lokeren (https://goo.gl/maps/BDBDiWq6Bu9zf3PVA)  
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