
Koeriersauto:     per km per uur

Tot 500 kg. 2m³

Spoed 0,62€     < 50 km per uur: € 34,50

Expresse 2: 0,52€     

Expresse 4: 0,45€     

Expresse 2 stad: 27,00€   

Expresse 4 stad: 24,50€   

Bestelbus/Vrachtauto: per km per uur

Bestelbus 0,80€     < 50 km per uur: € 42,-/uur

Bestelbus Extra Verl. 0,84€     < 50 km per uur: € 43,50/uur

Expresse 2: 0,69€     

Expresse 4: 0,59€     

Bus met laadlift: 0,91€     < 50 km per uur: € 46,- /uur

Vrachtauto: 1,11€     < 50 km per uur: € 56,- /uur

Minimum factuurbedrag: behalve bij Expresse 2 of 4 

Koeriers-/bestel-/vrachtauto: minimaal 1 uur.

Fiets (Amsterdam): (van 09.00 tot 17.00 uur)

Spoed   € 17,50                 Buitenring   € 22,50

Overnight: 

(in samenwerking met derden / AVC-condities)

Vanuit onze vestigingsplaatsen, 

opgave en gereed vóór 12:00 uur

Akties, Projecten, Transportbemiddeling

Intercontinentale Service of Distributie, Op-Overslag:

Offerte op aanvraag, zie ook www.runner.nl

Algemeen:

de kilometertarieven worden vice versa berekend

Vervoers- en betalingscondities:

Halte toeslag (stops): Tarieven zijn excl. 21% BTW en onder voorbehoud

1ste ophaal- en aflever adres   € 0,00 van prijswijzigingen . Deze tarievenlijst geldt vanaf 

Volgende adressen € 9,00 01-01-2020 en vervangt voorgaande opgaven.

Gehanteerd worden de volgende leverings-/betalings 

Wacht-, laad- en lostijd:

Na de eerste 5 minuten minuut-tarief voertuig

Extra man € 31,-  per uur Vestigingsplaatsen:

Overnachting chauffeur € 77,25 Alkmaar, Heerhugowaard: 072-5404244

Amsterdam: 020-6148555

Rembours: € 8,25   per adres Haarlem: 023-5421930

Avondtoeslag: + 25% (19:30-24:00/over betr. uren) Zaandam: 075-6707694

Nachttoeslag: + 50% (00:00-07:00/over betr. uren) Hoorn, Den Helder 072-5404244

Zaterdagtoeslag: + 50% Over de betreffende uren. Rotterdam: 010-4330070

Zon & feestdagen: + 75% Over de betreffende uren. Utrecht: 030-2963170

WWW.RUNNER.NL                        INFO@RUNNER.NL CENTRALE PLANNING: 085-7603969

condities: A.V.K./ A.V.C/ C.M.R./ T.L.N. 

Maximum gewicht en volume: 1/4 van het voertuig.

Verzekering:

Standaard: elke spoedzending is tot € 9000 verzekerd.

Expresse 2 en 4 tot € 3000.

Aanvullende verzekering op aanvraag.

spoedzending afgeleverd.

Het Expresse 2 en Expresse 4 tarief geldt voor

1 afleveradres binnen Nederland, vanuit onze

vestigingsplaatsen en uitsluitend tussen 09.00 en 

18.00 uur op werkdagen van maandag tot en met

de volgende werkdag bezorgd  vanaf:  € 55,- per adres vrijdag.

Expresse 2:

Uw zending wordt maximaal 2 uur later dan een

spoedzending afgeleverd.

Expresse 4:

Uw zending wordt maximaal 4 uur later dan een

15 minuten voor u klaar.

Vanuit alle andere nationale locaties:

Voorrijtijd ± 30 minuten. Wordt hiervoor een collega 

ingezet, gelden onze condities met een toeslag van

10% op onze tarieven.

wordt per opdracht.

Voorrijtijd:

Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Utrecht, Rotterdam,

Den Helder en Hoorn: binnen 30 minuten, in Alkmaar

en Heerhugowaard staat de koerier in de regel binnen

Diensten en tarieven 

Overzichtelijk voor u op een rij

Toelichting algemeen:

Kilometertarieven worden vice versa berekend.

Uurtarief Spoed wordt berekend i.p.v. het km tarief

indien gemiddeld minder dan 50 km per uur gereden


