
 
 
 
 

 
 

 

Tekstblok van 157 mm breed 

Rijverboden en aangepaste vertrekken in april en mei  
 
Onderstaand vindt u een specificatie voor een aantal landen. Voor een actueel overzicht van alle 
rijverboden in alle landen verwijzen wij u graag naar https://www.transport-
online.nl/site/rijverboden/. Door de desbetreffende rijverboden en feestdagen kunnen wij onze 
regulieren looptijden niet garanderen. 
 
Graag uw speciale aandacht voor week 19, dit is de week van 8 & 10 mei welke beide een 
feestdag in Frankrijk betekenen. Gelieve hier rekening mee te houden bij het plaatsen van uw 
bestellingen. Door deze ‘bijzondere’ week kan de looptijd drastisch afwijken. 
 
Woensdag 25 april 2018 – Bevrijdingsdag in Italië & dag van de Revolutie in Portugal  
Woensdag 25 april a.s. is een nationale feestdag in Italië & Portugal. Er geldt een rijverbod in 
Italië & Portugal.  
 
Vrijdag 27 april 2018 – Koningsdag in Nederland 
Vrijdag 27 april a.s. is een nationale feestdag in Nederland. Op vrijdag 27 april zal er niet geladen 
en geleverd worden in Nederland. Collecties en leveringen in België zullen zéér beperkt zijn.  
Van Duuren is gesloten op 27 april. Transportopdrachten voor laden maandag 30 april ontvangen 
wij graag uiterlijk donderdag 26 april voor 15:00 uur. 
 
Dinsdag 1 mei 2018 – Dag van de Arbeid  
Op dinsdag 1 mei a.s. wordt Dag van de Arbeid gevierd. Dit houdt in dat in bijna geheel Europa 
geen leveringen of collecties plaats kunnen vinden. 
 
Dinsdag 8 mei 2018 – Bevrijdingsdag in Frankrijk, Tsjechië & Slowakije 
Dinsdag 8 mei a.s. is een nationale feestdag in Frankrijk, Tsjechië & Slowakije. Op deze dag 
zullen er geen leveringen of afhalingen plaatsvinden in deze landen.   
 
Donderdag 10 mei 2018 – Hemelvaart  
Donderdag 10 mei a.s. is een feestdag in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland.  
In deze landen zal er niet geladen en geleverd worden. Van Duuren is gesloten op 10 mei. Vanaf 
vrijdag 11 Mei kan er weer geladen en gelost worden in desbetreffende landen. 
Wij willen u nadrukkelijk vragen om na te gaan of op vrijdag 11 mei (de dag na Hemelvaart) uw 
laad- en/of losadres wel geopend is. Dit om misverstanden en extra kosten te voorkomen. 

Maandag 21 mei 2018 – Pinksteren  
Maandag 21 mei a.s. is een feestdag in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Hongarije, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië en grote delen van 
Zwitserland. In deze landen zal er niet geladen en geleverd worden.  
Van Duuren is gesloten op 21 Mei. Vanaf dinsdag 22 Mei kan er weer geladen en gelost worden 
in desbetreffende landen. 
 
Maandag 28 mei 2018 – Spring Bank Holiday in Engeland 
Maandag 28 mei a.s. is een feestdag in Engeland. Op deze dag zullen er geen leveringen of 
afhalingen plaatsvinden in Engeland.  
 
 
Rondom bovenstaande dagen zullen de reguliere vertrekdagen van onze export en import wagens 
wellicht ook afwijken. Voor gedetailleerde informatie omtrent de vertrekken in deze periode kunt u 
uiteraard bij uw vaste contactpersoon terecht.  
 

  Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), laatst gedeponeerde versie. Grensoverschrijdend vervoer conform het CMR verdrag. 
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