
geldig vanaf 01-01-2019

Nr. Dienst Tarief Prestatie

4902
Inname en opstellen van product buiten de aanvoer-tijden om. Bij 
STW is de slotplatenwisseling inclusief. € 3,00 per ladingdrager

Ompakken aangevoerd product

4607
Ompakken bij te hoog of fout beladen of defecte 
ladingdragers, incl. boeking € 2,65

per laag, met pallets, max. € 10 per 
ladingdrager

4608
Ompakken bij te hoog of fout beladen of defecte 
ladingdragers, incl. boeking € 3,65

per laag bij losse potten en planten, 
max. € 14 per ladingdrager

Opslag van product  

4610 Opslag van product - zonder koeling € 2,50
per ladingdrager per dag (minimaal € 
10,00 per opslagcontract)

4611 Opslag van product - met koeling € 3,00
per ladingdrager per dag (minimaal € 
12,00 per opslagcontract)

4613 Verdichten en ompakken van product € 3,20
per verzendklaar gemaakte 
CC-container zonder opzetstukken

4618 Verdichten en ompakken van product € 5,50
per verzendklaar gemaakte CC-
container met opzetstukken

Commissioneren

4615
Commissioneren met opzetstukken, splitsing naar gekoelde 
producten, etiketten aanbrengen, e.d.

Wij bieden u graag een individueel 
aanbod. Neem contact met ons op!

Uitgangscontrole Minimumbedrag € 7,00 per rekeningscontrole
€ 0,30 per ladingdrager, incl. 1 partij 
€ 0,10 foor elke volgende partij

4619 Zekeren van ladingdragers (CC/STW) met folie € 1,00 per ladingdrager

minimaal 60 minuten

4620 Verladen, pakken, commissioneren, intern transport, e.d. € 19,50 per uur, berekening per kwartier 

4630 Standaard etiketteren ingekocht product met consumentenprijs en barcode € 0,08
inclusief een standaardetiket 
40 mm x 25 mm

4503
Snijbloemen bundelen, knippen, van hoes voorzien, etiketteren, 
ontbladeren, ontdoornen, in verkoopemmer zetten individueel

per bos   
Wij advisieren u graag over alle 
mogelijkheden.

4641
Afleveren van direct verkochte producten naar de verlaadplaats van de klant 
(box, dock, Cash & Carry) € 4,00 per ladingdrager

4601 Uitgifte van ingekocht product buiten openingstijden na telefonische 
aanmelding

€ 0,00
kostenloos (buiten de bij 4602 
genoemde tijden)

4602
Uitgifte van ingekocht product buiten openingstijden na telefonische 
aanmelding

€ 12,50
zon- en feestdagen: de hele dag 
weekdagen: 22:00 uur - 04:00 uur

Alle tarieven zijn netto prijzen, excl. BTW.

T +49 2839 59 3156
T +49 2839 59 3304

 M +49 162 2408 713
 M +49 162 2045 688

Contakt Service en Import Center:

Mocht u meerdere diensten wensen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Afleveren van directe handel

Uitgifte van product

servicecenter@veilingrheinmaas.de
import@veilingrheinmaas.de

Aanvoeren buiten aanvoertijden

Verdichten

Transportzekering van ingekocht product

Kwantitatieve controle van het ingekocht product

Snijbloemen verwerken

Etiketteren met consumentenprijs

4616

4614
Commissioneren van ingekocht product over de verschillende 
filialen van de klant € 4,75

per verzendklaar gemaakte 
CC-container zonder opzetstukken

Overige diensten

Service en Import Center: diensten en tarieven 2019.

mailto:servicecenter@veilingrheinmaas.de

	+49 162 2045 688



