
 

TARIEFLIJST TRANSPORTEN SPANJE - BELGIE 

AANGELEVERD 
Vanaf 25/12/2021 excl. 21% BTW 

Inbegrepen in al onze tarieven: 

• Lever je goederen aan in onze depot te Velez Rubio binnen de kantooruren. 

• Alle aangeleverde goederen dienen door de klant zelf ingepakt en gelabeld te worden 

• 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 afspraak 

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

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

 

MAAK GEBRUIK VAN EEN LOKALE VERVOERDER DIE AL UW GOEDEREN NAAR ONZE DEPOT IN 

VELEZ-RUBIO BRENGT. AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN VOOR ENKELE GOEDE ADRESSEN. HET 

ZELF BRENGEN IN COMBINATIE MET EEN LEUKE UITSTAP NAAR MURCIA OF DE SIERRA NEVADA IS 

UITERAARD OOK EEN MOGELIJKHEID. 

DEPOT VELEZ-RUBIO NAAR DEPOT LOKEREN

Aantal m³

1 tot 96

Prijs/m³ excl. BTW

80,00 €
 

Aantal m³

1 tot 5

6 tot 10

11 tot 30

31 tot 50

DEPOT VELEZ-RUBIO MET LEVERING AAN HUIS BELGIE

30 min. laden en lossen inbegrepen

90,00 €

85,00 €

Prijs/m³ excl. BTW

95,00 €

Aantal personen

1 chauffeur

Laden en lossen straatkant

80,00 €

30 min. laden en lossen inbegrepen

30 min. laden en lossen inbegrepen

30 min. laden en lossen inbegrepen

1 chauffeur

2 chauffeurs

2 chauffeurs  

INFO – SUPPLEMENTEN & DIENSTEN 

 

• 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.  

INLICHTINGEN EN RESERVATIES 

Aanleveren of afhalingen depot Lokeren en depot Velez-Rubio : enkel op afspraak 
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