Wereldzendingen.
Onderstaande tabellen laten de tarieven zien voor zendingen naar landen buiten de Europese Unie. In de tabellen is
aangegeven welke landen dit betreft. Voor zendingen naar landen buiten de EU zijn geen staffels mogelijk. De prijs
voor een Wereldzending wordt berekend door het basistarief + de kilotoeslag. De kilotoeslag, afhankelijk van de
inhoud (dm3) van de zending, wordt vastgesteld op basis van het werkelijke gewicht (in kg) óf het volumegewicht. Dit
houdt in dat wanneer het werkelijke gewicht van een zending groter is dan het volumegewicht, het werkelijk gewicht
wordt gehanteerd voor berekening van de kilotoeslag. Is het volumegewicht groter dan het werkelijke gewicht? Dan
wordt het volumegewicht gehanteerd.

Aanleverspecificaties

Formaat

Min. 10 x 10 x 1 cm
Max. 100 x 50 x 50 cm (geen XL pakket mogelijk)

Gewicht

Maximaal 20 kg. Het gewicht wordt naar boven afgerond.

Verzekering

Handtekening voor ontvangst en verzekering tot inkoopwaarde van € 200,- is
standaard inbegrepen.

Tarieven
Land

Tarief

Kilotoeslag

Noorwegen

€ 20,25

€ 1,75

Zwitserland

€ 20,25

€ 1,75

Rest van Europa

€ 20,25

€ 1,75

Land

* Tarieven zijn exclusief BTW

Tarief

Kilotoeslag

Australië

€ 22,50

€ 4,25

Brazilië

€ 22,50

€ 4,25

Canada

€ 22,50

€ 4,25

China

€ 22,50

€ 4,25

Hongkong

€ 22,50

€ 4,25

Japan

€ 22,50

€ 4,25

Nieuw-Zeeland

€ 22,50

€ 4,25

Verenigd Koninkrijk

€ 14,55

€ 0,95

Verenigde Staten

€ 22,50

€ 4,25

Zuid-Afrika

€ 22,50

€ 4,25

Rest van de Wereld

€ 22,50

€ 4,25

* Tarieven zijn exclusief BTW
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Volumetrisch gewicht Wereldzendingen.
De prijs voor een Wereldzending wordt berekend door het basistarief + de kilotoeslag. De kilotoeslag, afhankelijk van
de inhoud (dm3) van de zending, wordt vastgesteld op basis van het werkelijke gewicht (in kg) óf het volumegewicht.
Dit houdt in dat wanneer het werkelijke gewicht van een zending groter is dan het volumegewicht, het werkelijk gewicht wordt gehanteerd voor berekening van de kilotoeslag. Is het volumegewicht groter dan het werkelijke gewicht?
Dan wordt het volumegewicht gehanteerd. Hoe het precies werkt, lichten we toe a.d.h.v. onderstaand voorbeeld.

Rekenvoorbeeld zending van 3 kg:
• Formaat: 40 x 30 x 60 cm

Het volumegewicht wordt berekend aan de hand van de inhoud (dm3) / 12.

• Inhoud: 4 x 3 x 6 dm = 72 dm3

In het rekenvoorbeeld wordt daarom 4,2 gebruikt om de kilotoeslag te

• Werkelijk gewicht: 3 kg

berekenen. Een gewicht van 5 kg zal worden gehanteerd voor de berekening

• Volumegewicht: 72 / 12 = 4,2

van de kilotoeslag van deze zending.
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