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Levermodaliteiten
Transportkosten

•  Leveringen colli’s en standaardpallets (maximum 120*80 cm grondoppervlakte). Levering gedurende de volgende 
werkdag:

 •  Voor bestellingen onder de € 750,00 wordt een transportparticipatie van € 22,00 aangerekend indien het 
een colli betreft (<30 kg).

 •  Boven de € 750,00 kosteloos indien standaard transport.
• Transport van koelcellen, panelen, deuren en koperlengtes zijn altijd tegen betaling:
 •  Levering koelcel/paneel/deur: € 175,00/pallet van 120x240 cm + € 100,00 per bijkomend pallet (grotere 

volumes en buiten België op aanvraag).
 • Levering van koperlengtes: € 45,00.
•  Levering in de voormiddag is mogelijk, mits een toeslag van 15,00 EUR op de toegepaste transportkost.
•  Leveringen per express (onmiddellijk vertrekken, levering asap) worden, afhankelijk van het volume, per km 

aangerekend.
•  Leveringen op uur (of tijdsindicatie) worden gelijkgeschakeld met express zendingen. Voor deze wordt afhankelijk 

van het volume een kostprijs per km aangerekend (totaal aantal km, heen en terug transport).
•  Leveringen met kooiaap worden in rekening gebracht, prijs afhankelijk van volume, tijdstip en afstand.

Wanneer wordt er aangeleverd?

•  Leveringen van zaken uit voorraad, die voor 15.00 ‘s namiddags besteld worden, kunnen nog dezelfde dag 
vertrekken en de dag erna aangeboden worden voor levering tussen 8u00 en 17u00 (planning wordt opgemaakt 
door de transporteur).

•  Leveringen op datum worden behandeld op dezelfde manier als goederen die voor 15u00 besteld werden. 
Levering mogelijk tussen 8u00 en 17u00.

•  Zaken in nalevering worden behandeld als normale zendingen. Indien sneller gewenst staat de express dienst ter 
uwer beschikking.

•  Leveringen van projecten en grote volumes: Hiervoor wordt één gratis levering voorzien (levering bevat zoveel 
mogelijk gegroepeerde zaken, aanleveringen volgens standaard principe). Indien meerdere leveringen gewenst, 
worden vanaf de tweede levering transportkosten aangerekend.

Onze verschillende levermethodes:

• Levering met bestelwagen: levering gedurende de volgende werkdag.
•  Levering met laadbrug: levering gedurende de volgende werkdag, voor pallettransporten wordt dit standaard 

voorzien.
•  Levering met kooiaap: levering gedurende de volgende werkdag. Enkel op aanvraag, meerkost wordt 

doorgerekend.
•  Levering met top loader voor grote luchtcondensors: enkel op aanvraag, eventuele meerkost wordt 

doorgerekend.
• Levering met Frigro wagenpark: vertrek tussen 10u00 en 16u00.
•  Levering rechtstreeks van bij de fabrikant: bij bestelling dient het exacte leveradres meegedeeld te worden. 

Leveringen uit het buitenland kunnen pas in een raam van 2 dagen bevestigd worden (m.a.w. levering kan 
plaatsvinden op dag A of dag B, Frigro kan dit pas bevestigen op dag A). Indien de klant specifiek op een bepaald 
uur wenst aangeleverd te worden rechtstreeks van bij de leverancier, dient hiervoor afzonderlijk prijs gemaakt te 
worden. 

Opmerkingen

•  De klant is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen, de nodige losmaterialen (bv. heftruck), de 
toegankelijkheid van de leverplaats en om voldoende losruimte te voorzien.

•  Indien specifieke vergunningen aangevraagd moeten worden, is de klant hiervoor verantwoordelijk. 
•  Indien aflevering vereist is zonder aftekening, dient er vooraf een document ondertekend te worden. 

Bij verdere vragen omtrent transport en leverdata kan u steeds terecht bij onze planningsverantwoordelijke via 
056/41.95.93 of via planning@frigro.be.


