tarieven VASCO Standard 2020

Specificaties per
product

productcategorie
XS

productcategorie
S

productcategorie
M

productcategorie
L

vanaf

vanaf

Vanaf

vanaf

€4,75

€7,35

€7,95

€10,95 all-in

per bestelling

per bestelling

per bestelling

per bestelling

(exclusief 21% BTW)

(exclusief 21% BTW)

(exclusief 21% BTW)

(exclusief 21% BTW)

LxBxH max. 30x20x2,5cm.
Gewicht max. 2kg.

LxBxH max. 30x25x5cm.
Gewicht max. 5kg

Uitgangspunten &
Voorwaarden

LxBxH max. 40x30x20cm.
Gewicht max. 10kg

LxBxH max. 70x50x40cm.
Gewicht max. 15kg

minimaal 50 bestellingen per maand
Inslag (goederenontvangst)

Distributie

✓
✓
✓

✓
✓
✓

aanlevering van dozen en/of pallets (excl. zeecontainer aanleveringen)
artikelen zijn voorzien van EAN/ barcode
aanleveringen zijn voorgemeld in fulfilmentportal

verzending binnen Nederland en België (via PostNL)
track&trace mailnotificatie met digitale pakbon
cut-off tijd 22:00 uur (ma-vr)

Opslag & Voorraadbeheer

✓
✓

inclusief 1 maand opslag
exclusief verzekering voorraad

Uitstlag (picken & handling)

✓

standaard 1 product per bestelling

Verpakking

✓
✓

standaard verpakkingsmateriaal (incl. vul- en sluitmateriaal)
papieren pakbon (zwart-wit)

Plug&Play softwarekoppelingen (inclusief)

productcategorie
XL >

maatwerk

maatwerk

tarieven & toeslagen VASCO Standard
1.) Inslag (goederenontvangst)

toeslagen

2.) Opslag & Voorraadbeheer

3.) Uitslag (pick&pack)
+ tarieven per item

toeslagen

4.) Verpakking

tarieven goederenontvangst per product

▪
▪
▪
▪

Inslag per product categorie
Inslag per product categorie
Inslag per product categorie
Inslag per product categorie

▪
▪

product voorzien van barcodelabel
lossen en verwerken van afwijkende inslag

▪
▪
▪
▪

Opslag per product
Opslag per product
Opslag per product
Opslag per product

XS
S
M
L

€0,05 per item
€0,05 per item
€0,20 per item
€0,50 per item
€0,25 per item (indien producten niet voorzien zijn van EAN/ barcode)
€39,95 per medewerker per uur (indien niet voorgemeld en/of niet verpakt in dozen/ op pallets)

tarieven opslag per product per maand
categorie XS
categorie S
categorie M
categorie L

€0,10 per item per maand
€0,15 per item per maand
€0,30 per item per maand
€1,50 per item per maand

tarieven uitslag per bestelling

▪

basistarief per bestelling

▪
▪
▪
▪

Uitslag per product categorie
Uitslag per product categorie
Uitslag per product categorie
Uitslag per product categorie

▪

toevoegen insert (voucher/ sample/ brochure)

€1,25 per order
XS
S
M
L

€0,10 per item
€0,20 per item
€0,40 per item
€1,00 per item
€0,10 per order

indien producten in originele verpakking verzonden worden zijn er géén verpakkingskosten van toepassing

▪
▪
▪
▪

5.) Distributie

Verpakkingsmateriaal categorie XS
Verpakkingsmateriaal categorie S
Verpakkingsmateriaal categorie M
Verpakkingsmateriaal categorie L

€0,25 per bestelling
€0,50 per bestelling
€0,75 per bestelling
€1,50 per bestelling

tarieven distributie per zending

toeslagen

6.) Retourverwerking

▪
▪
▪

Distributie: brievenbusverzending Nederland
Distributie: pakketverzending Nederland
Distributie: pakketverzending België

€3,00 per zending
€5,20 per zending
€5,75 per zending

▪

voorwaarden en toeslagen PostNL

-zie aparte bijlagen-

standaard retourverwerkingsproces: ontvangst, uitpakken, controleren, wegleggen en inboeken (excl. verzendkosten)

▪

Retourverwerking

€3,95 per zending

Op al onze aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

