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1. Colli: bestaat uit een stevige doos of andere verpakking.
2. Pallet: gebruik degelijke pallets en verpak de goederen goed op de pallet.
3. Colli’s mogen niet aan elkaar gebonden of geplakt worden in verband met stabiliteit.
4. Minder dan 10 colli’s, welke verpakt zijn op een pallet, worden berekend als een pallet.
5. Colli’s zwaarder dan 30 kg, worden berekend als pallet en dienen geplaatst te worden op een pallet.
6. Colli’s groter dan gordel omvang van 3 m. en onder 30 kg worden berekend als palletprijs. Behalve indien hier
andere afspraken over zijn tussen Regio-Transport.nl en verzender.
Voor alle pakketten geldt:
• De omvang is maximaal 3 meter.
• De lengte is maximaal 1,75 meter.
• Het gewicht is maximaal 30 kg.

Berekening van de gordel omvang:
1x zijde a (langste zijde)
+ 2x zijde b
+ 2x zijde c
= omvang van het pakket

7. Met ingang van 1 maart 2013 bestaat de mogelijkheid om een klein pakket in te voeren.
Dit pakket dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Gewicht: max 3 kg		
Lengte: max 50cm		
Gordelomvang: max 110cm
Toeslag voor te groot of te zwaar: € 18.00
8. Palletprijzen zijn gebaseerd op een maximale afmeting van 100 x 120 cm. Bij grotere of overstekende pallets
wordt de prijs aangepast. Pallets mogen maximaal 800 kg zwaar zijn, of in overleg met Regio-Transport.nl.
9. Zendingen welke voor 15.00 uur worden aangemeld, worden tussen 15.00 en 17.00 uur afgehaald.
10. Zendingen welke na 15.00 uur worden aangemeld, worden afgegeven bij de loods of in overleg
afgehaald. Zendingen voor buiten de regio moeten voor 17.00 uur afgegeven worden bij de loods.
11. Zendingen binnen de regio worden de volgende werkdag bezorgd.
12. Zendingen voor particulieren die niet thuis zijn, worden de volgende dag onder dezelfde condities opnieuw
aangeboden. Bij de tweede bestelling wordt de ontvanger ingelicht via e-mail of telefoon, mits deze middels
e-mail of telefoon bereikbaar is.
13. 90% van de zendingen buiten de regio worden de volgende werkdag bezorgd. Zendingen voor de provincies
Limburg en Zeeland kunnen een werkdag later bezorgd worden.
14. Zendingen buiten de regio worden door derden verzorgd, onder de voorwaarden van de desbetreffende
vervoerder.
15. Alle genoemde prijzen zijn exclusief brandstoftoeslag voor zendingen buiten de regio en exclusief BTW.
16. Facturen worden geïncasseerd op basis van automatische incasso, 2 weken na factuurdatum.
17. Bij schade of vermissing van pakketten wordt maximaal € 520.00 uitgekeerd, uitgezonderd, zie artikel 32 van
onze Algemene Voorwaarden.
18. Leveringen geschieden op basis van de CMR, AVC en OKRS condities. Koeriersdienst Rijssen is aangesloten
bij TLN en NIWO plichtig.
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