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Overzicht overige kosten en toeslagen 2023 Van Duuren  

Brandstoftoeslag. 

Er wordt geen brandstoftoeslag geheven  zolang de pompdieselprijs zich bevindt binnen de bandbreedte van € 1,10 - € 1,30 per liter incl. BTW 
(zie www.ok-oliecentrale.nl). Buiten deze bandbreedte treedt automatisch een brandstoftoeslag in werking, waarbij iedere afwijking (naar boven of 
beneden) van € 0,05 per liter incl. BTW resulteert in een aanpassing hierop (naar boven of beneden) van 1% op de geldende tarieven. De toeslag 
wordt bepaald aan het begin van iedere maand door de gemiddelde prijs van de voorliggende maand te berekenen. 

 

Currency Adjustment Factor (CAF).  

De CAF wordt berekend over alle zendingen van en naar Zwitserland en zendingen die doorvoer ondervinden van en naar Italië alsmede voor 
zendingen van en naar de UK. De kosten ontstaan door de wisselkoers tussen de Euro en de Zwitserse Frank. CH Bandbreedte, 1 CHF → € 
0,820 - € 0,829. Buiten deze bandbreedte treedt automatisch een toeslag van 0,50% bij iedere € 0,01 verhoging.  IT Bandbreedte 1 CHF → € 
0,820 – € 0,829. Buiten deze bandbreedte treedt automatisch een toeslag van 0,25% bij iedere € 0,01 verhoging. UK Bandbreedte 1 £ → € 1,20 - 
€ 1,30. Vanaf € 1,31 - € 1,319 geldt een toeslag van 2,5%. Daarboven geldt voor iedere € 0,01 meer een toeslag van 0,42%. 

 

Douane-afhandeling c.q. inklaring 

Douanezendingen zullen afgehandeld worden door onze businesspartner Jac Goenee Douane Expediteur B.V. 
Prijzen hiervoor zijn: 
Kosten bij UITVOER uit Nederland 

NL Export douanedocumenten € 65,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50.  

CH Import douanedocumenten € 85,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 

UK Import douanedocumenten € 85,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 

NO Import douanedocumenten € 110,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 

 

Kosten bij INVOER in Nederland 

NL Import douanedocumenten € 65,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50.  

CH Export douanedocumenten € 85,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 

UK Export douanedocumenten € 85,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 

NO Export douanedocumenten € 110,00 incl. 3 volgposten. Iedere volgende post is € 7,50. 
 

Wachturen 

Toeslag voor wachturen. Wachtkosten tijdens laden en lossen, welke buiten de verantwoordelijkheid van Van Duuren ontstaan, zullen worden 
doorberekend à € 77,00 per uur. De laad-/lostijd bedraagt maximaal: 

• te laden of lossen < 3 laadmeter        maximaal 0,5 uur 

• te laden of lossen => 3 laadmeter en  =< 7 laadmeter maximaal 1,0 uur 

• te laden of lossen > 7 laadmeter   maximaal 2,0 uur 
 

Toeslag los- en laadklep.  

Internationale trailers van Van Duuren zijn niet standaard uitgerust met een los- en laadklep, tenzij het gaat om een levering via het 
distributienetwerk. Kosten voor deel- en of volle vrachten zijn op aanvraag.  

 

Proof of Delivery. 

POD’s zijn kosteloos beschikbaar via de website van Van Duuren. Een POD opgevraagd via de Customer Service kost €10,00.  
Van Duuren voegt geen hard copy’s toe bij de nota’s. 
 
ADR Goederen. 
De tarieven gelden voor normale handelsgoederen. Voor ADR goederen in het Europese Distributienetwerk geldt een toeslag van € 30,00 per 
zending. Kosten voor deel- en of volle vrachten zijn op aanvraag.  
Er bestaat de mogelijkheid dat voor dergelijke zendingen de doorlooptijd naar de eindbestemming beïnvloed wordt. 
 
Tijdsvensters. 
In geval van een tijdslevering geldt een toeslag voor EU landen van: 
€ 75,00 bij levering voor 10.00 uur     € 47,50 bij levering voor 12.00 uur     
Voor een zending met een (fixed) tijdvenster kleiner dan 1 uur, buiten bovengenoemde tijdvensters of een afhaling met tijdvenster is de 
mogelijkheid op aanvraag en de toeslag hiervoor is EUR 110,00. 
  
Lengtegoederen. 
Voor lengtegoederen (max 6 meter) gelden de volgende toeslagen: 
2,40 – 3,0 meter €   60,00 per zending  4,01 – 5,0 meter € 120,00 per zending 
3,01 – 4,0 meter €   90,00 per zending  5,01 – 6,0 meter € 155,00 per zending 
 
Voor luchtvrachtzendingen langer dan 2,40 meter, zijn de mogelijkheden en kosten op aanvraag. 
 
Levering Eilanden:  
Voor zendingen naar alle Nederlandse Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) geldt een toeslag van 
100% van het vrachtbedrag per zending. 
 
Tweede afleverkosten. 
Voor tweede afleverkosten geldt een toeslag: 
Nationale Netwerkzendingen  100% 
Internationaal Netwerkzendingen   70% 
Non-netwerkzendingen   in overleg met de planning 
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Geweigerde zendingen. 
Voor geweigerde zendingen die retour moeten komen worden de vrachtkosten van de heenvracht belast + weigeringskosten van € 15,00 per 
zending. 
 
Aanmelden van zendingen 
Levering bij ontvanger waar middels een boekingsformulier, e-mail notificatie, website, boekingsportalen en/of dergelijke aangemeld moet worden, 
is een toeslag van 35,00 van toepassing.  
Voor een (telefonische) vooraanmelding geldt een toeslag van 12,00. 
Als hier een tijdbeperkende afspraak uit voortkomt, gelden de toeslagen volgens het artikel “Tijdsleveringen”. 
 
Opslagkosten 
Bij vertraagde levering zijn de opslagkosten de eerste 3 dagen vrij. Vanaf dag 4 geldt een opslagtarief van € 5,50 per pallet per dag. 
 
Annulering van zendingen 
Voor annulering van zendingen binnen 24 uur voor afhaling zal een “foutvracht” van toepassing zijn, zijnde: 
Annulering dag voor laden < 17.00 uur = 70% van overeengekomen vrachtprijs. 
Annulering op dag van laden = 100% van overeengekomen vrachtprijs. 
 
Airfreight FTL kan geannuleerd worden tot 12 uur voor vertrek, daarna wordt 70% gefactureerd van de overeengekomen prijs. 
Airfreight LTL kan geannuleerd worden tot 12 uur op de dag van vertrek, daarna wordt 70% gefactureerd van de overeengekomen prijs. 
 
Levering aan particulieren – Direct- to-Consumer 
Voor het leveren aan particuliere adressen geldt een toeslag van 25% met een minimum van € 17,50 per zending.  

Deze toeslag is inclusief het aanmelden van de zending.  

Als hier een tijdbeperkende afspraak uit voortkomt, gelden de toeslagen volgens het artikel “Tijdsleveringen”. 
 


