Vervoerders & Voorwaarden
Welke vervoerder past het beste bij mijn wensen én producten?

Ontdek meer >

Over PostNL
PostNL is één van de grootste postbedrijven
van Nederland in zowel brievenbuspost als
pakketten. Door de nauwe en lange
samenwerking tussen ons en PostNL zijn wij in
staat jou verschillende verzendopties aan te
kunnen bieden.

Verzenden met
PostNL

Kenmerken van PostNL

De PostNL Standard verzendoptie is één van
de meest gekozen verzendopties van PostNL.
De pakketten worden overal op het vaste land
van Nederland binnen 48 uur bezorgd. Lukt de
eerste afleverpoging niet, dan wordt het
pakket bij een PostNL afleverpunt afgeleverd.
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Eén afleverpoging. Niet thuis, PostNL punt
Meer dan 3000 PostNL punten
14 dagen tijd ophalen pakket PostNL punt
Handtekening voor ontvangt is mogelijk
Behandelt extra grote en zware pakketten
Avond- en zaterdaglevering is mogelijk
Brievenbuspakketjes inclusief Track & Trace
Traceren Pakketbezorger via PostNL app

085 002 0009

Informatie dienstverlening
Type dienstverlening

Max gewicht

Afmetingen

Verzekering

Pick-up VASCO

31,5 kg

NL max.175x78x58 cm
EU max. 300cm

Max. € 500 p.p. (inkoopwaarde)

ma-vr (17:00, 19:00 en 23:00)

PostNL
Brievenbuspakketje+

2 kg

38x26,5x3,2 cm

Niet verzekerd

ND ma-vr (17:30)
Verwerking tot 22:00 (ma-vr)

PostNL Global Pack
Wereldwijd

20 kg

100x50x50 cm
omvang: max. 300 cm

Max. € 200 p.p. (inkoopwaarde)

ma-vr (17:00, 19:00 en 23:00)

PostNL Pakketten
Levering aan huis

*p.p. (per pakket)
*ND (Next Day Delivery)

Benieuwd naar de tarieven? Neem contact op via info@vasco-fulfilment.nl

Over DPD
DPD is een toonaangevende vervoerder en heeft de
ambitie om zich te onderscheiden op het gebied
van innovatie, digitale services. Dat heeft ertoe
geleid dat jij gebruikt kunt maken van een
transparante en flexibele dienstverlening.

Verzenden met
DPD Classic/ Home

Kenmerken van DPD

DPD Home is de service die er voor zorgt dat
jouw pakketten binnen Europa worden
verzonden. Je kunt pakketten naar ieder
thuisadres versturen óf inleveren en versturen
naar één van de 28.000 DPD parcelshops in 16
Europese landen. Er is altijd een parcelshop bij
jou in de buurt, want in de Benelux heeft DPD
ook ruim 1500 pick-up points.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

vasco-fulfilment.nl

info@vasco-fulfilment.nl

Leveringen naar DPD pick-up points
Zendingen standaard verzekerd tot €520,Handtekening voor ontvangst is inbegrepen
DPD Home: 1 afleverpoging, Express: 2 afleverpogingen
Niet thuis, afleveren bij de buren is mogelijk
Zaterdaglevering mogelijk zonder meerprijs
Tijd-specifieke Express zendingen mogelijk tegen meerprijs

085 002 0009

Informatie dienstverlening
Type dienstverlening

DPD Classic/ Home

Max gewicht

Afmetingen

Verzekering

Pick-up VASCO

31,5 kg p.p.

Omvang: 300 cm
Lengte: 175 cm

Max. € 520 p.p. (inkoopwaarde)

ma-vr (20:00)

*p.p. (per pakket)

Benieuwd naar de tarieven? Neem contact op via info@vasco-fulfilment.nl

Over UPS
UPS heeft haar naam van origine ontwikkeld in de VS
aangezien zij daar ooit begon als
boodschappersdienst. Inmiddels is UPS een premium
verzendservice en opereert zij internationaal, welke
een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de
naamsbekendheid van jouw webshop.

Verzenden met
UPS Standard/ Express Saver

Kenmerken van UPS

Kies voor UPS als je, waar dan ook ter wereld,
een pakketje snel én betrouwbaar bij jouw
klant1 wil krijgen. Deze verzendoptie biedt jou
de mogelijkheid om pakketten tot 32 kg met
een maximaal volumegewicht van 70 kg, overal
ter wereld, op ieder huisadres, af te leveren.
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✓ Handtekening voor ontvangst
✓ Verzenden naar UPS Acces Points, zowel nationaal als
internationaal
✓ Nederlandse zendingen binnen 1 dag bezorgd
✓ Buitenlandse zendingen binnen 2-3 dagen bezorgd
✓ Zaterdaglevering mogelijk

info@vasco-fulfilment.nl
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Informatie dienstverlening
Type dienstverlening

Max gewicht

Afmetingen

Verzekering

Pick-up VASCO

UPS Standard
Levering aan huis

30kg per pakket
Volumegewicht: 70kg

100 x 76 cm
Omtrek: 300 cm

Niet verzekerd

On demand

UPS Express Saver
Wereldwijd

30kg per pakket
Volumegewicht: 70kg

100 x 76 cm
Omtrek 300 cm

Niet verzekerd

On demand

Benieuwd naar de tarieven? Neem contact op via info@vasco-fulfilment.nl

Over GLS
Na de oprichting in 1999 slaagde GLS erin om in slechts
enkele jaren een stabiel Europees pakketnetwerk op te
bouwen. Tegenwoordig beslaat het netwerk 41 Europese en
acht Amerikaanse staten. Door verschillende overnames en
partnerschappen heeft GLS sinds haar oprichting de
mogelijkheid gecreëerd om een landelijk dekkend netwerk op
te bouwen.

Verzenden met
GLS (Euro) Business Parcel/ Business Freight

Kenmerken van GLS

Pakketten naar het buitenland versturen? GLS
bezorgt pakketten in heel Europa. De
afzonderlijke landen zijn door nauwkeurige
gecoördineerde lijndiensten en moderne
depots met elkaar verbonden. Naar Europese
landen is de doorlooptijd 24 – 48 uur.
Verzending naar verder weg gelegen regio’s
duurt over het algemeen 72 en 120 uur.
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✓ Buitenlandse pakketten, doorlooptijd 24 – 120 uur
✓ Zendingen verzekerd tot maximale waarde van
goederen, met een maximum van € 500,- per pakket
✓ Online Track & Trace, in veel landen realtime
✓ Digitale handtekening van ontvanger
✓ Inclusief tweede bezorgpoging
✓ Aanvullend mogelijk, FlexDeliveryService: GLS informeert
de ontvanger over de bezorging en biedt de keuze uit
een groot aantal bezorgopties

info@vasco-fulfilment.nl
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Informatie dienstverlening
Type dienstverlening

Max gewicht

Afmetingen

Verzekering

Pick-ups
VASCO

(Euro)BusinessParcel
Pakketbezorging in EU

32 kg per pakket

Max lengte: 200 cm, omvang: 300 cm (1xl
+ 2xb + 2xh)

Max. € 500,- per pakket
(inkoopwaarde

ma-vr (17:00)

BusinessFreight
Benelux (pallets en stukgoed)

Minipallet: 300kg
Standaardpallet: 675kg
Blokpallet: 850kg
Oversized pallet:
1000kg
Collo: 32kg
Lente collo: 25kg

Minipallet: 60x80x150cm
Standaardpallet: 120x80x220cm
Blokpallet: 120x100x220cm
Oversized pallet: 240x100x220cm
Collo: 0,4m3/ 200cm
Lente collo: 0,4m3/ 600cm

CMR: max € 3,40 per kg

ma-vr (17:00)

Vraag naar de mogelijkheden voor
aanvullende services, zoals:
FlexDeliveryService

Benieuwd naar de tarieven? Neem contact op via info@vasco-fulfilment.nl

Over XXL Pakket
XXL-Pakket is gespecialiseerd in het vervoer van, naar eigen
zeggen, ‘moeilijke producten’. Dit zijn veelal pakketten die groter
zijn dan de reguliere pakketten en waarvoor andere vervoerders
vaak hun rug toekeren. Voor jouw extra grote producten is XXL
Pakket bij uitstek de perfecte vervoerder.

Verzenden met
Distributie van ‘XXL Producten’

Kenmerken van XXL Pakket

De XXL-distributie service van XXL Pakket biedt
een distributieservice van 24 uur binnen
Nederland en 48 uur binnen België. Daarnaast
heeft de consument de beschikking om het
pakket te volgen via Track & Tracing en kan
tegen een meerprijs gebruik gemaakt worden
van aanvullende services zoals ‘Montage
service’ en ‘Retour service’.

✓ 24 uurs levering in Nederland, 48 uurs levering in
België
✓ Zendingen met een gewicht tot maximaal 70 kg
✓ Zendingen met een lengte van maximaal 4 meter
✓ Standaard Track & Tracing van zendingen
✓ Mogelijkheden voor extra services, waaronder
montage- en retourservices

vasco-fulfilment.nl
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085 002 0009

Informatie dienstverlening
Type dienstverlening

Collo

Collo XL

Collo XXL

2-mans

Verzekering

Pick-ups VASCO

XXL-Distributie
Nederland

Max. lengte: 250
cm, max. gewicht:
30 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
40 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
50 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
70 kg

CMR: max € 3,40 per kg

ma-vr: 15:00 uur

XXL-Distributie België

Max. lengte: 250
cm, max. gewicht:
30 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
40 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
50 kg

Max. lengte: 400
cm, max. gewicht:
70 kg

CMR: max € 3,40 per kg

ma-vr: 15:00 uur

Extra services mogelijk,
waaronder montageen retourservices

Benieuwd naar de tarieven? Neem contact op via info@vasco-fulfilment.nl

OVER
VASCO-fulfilment

VASCO-fulfilment voelt niet als een externe partij, maar
als een ‘eigen’ logistieke afdeling op afstand. Een
persoonlijke aanpak staat bij ons voorop. Daarnaast
bieden we professionele oplossingen om jouw logistieke
proces compleet te verzorgen. We werken op basis van
professionele processen waarbij we mens, materiaal en
software op een slimme wijze combineren. Ontwikkeling
en groei, zowel voor onze klant als voor onszelf, heeft
altijd onze focus. We zijn dan ook altijd op zoek naar
nog beter. Klinkt goed, toch?

JIJ KIEST, WIJ ZIJN FLEXIBEL!

