
 
 

 

Mededeling over de Piek Toeslag 

Tijdens periodes met enorme volume pieken, zal UPS de vraag moeten kunnen bijhouden 

en ons netwerk moeten voorbereiden om de uitstekende kwaliteit aan klanten zoals u te 

kunnen blijven bieden. Om te verzekeren dat ons netwerk effectief kan blijven opereren 

tijdens het piek seizoen, zal UPS tijdelijk Piek Toeslagen toepassen op pakketten die 

voldoen aan de specificaties voor kosten voor Grote Pakketten*, Boven de 

maximumlimieten**, alsmede Extra afhandeling***.   

Effectief vanaf 4 november tot 22 december 2018, zal de Piek Toeslag een vast bedrag per 

pakket bedragen die bovenop de bestaande tarieven, toeslagen en/of kosten in rekening 

zal worden gebracht..  

 

Landen Speciale Afhandelingskosten Piek Toeslag 

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 

Ierland, Italië, Nederland, Portugal, 

Spanje  

Extra afhandeling  € 5.00 

Grootpakket € 50.00 

Boven de maximumlimieten € 80.00 

Finland, 

Luxemburg 

Extra afhandeling € 3.50 

Grootpakket € 50.00 

Boven de maximumlimieten € 80.00 

Tsjechië 

Extra afhandeling CZK 130.00 

Grootpakket CZK 1300.00 

Boven de maximumlimieten CZK 2080.00 

Denemarken 

Extra afhandeling DKK 27.00 

Grootpakket DKK 372.00 

Boven de maximumlimieten DKK 595.00 

Verenigd Koninkrijk 

Extra afhandeling GBP 4.70 

Grootpakket GBP 46.10 

Boven de maximumlimieten GBP 73.80 

Hongarije 

Extra afhandeling HUF 1535.00 

Grootpakket HUF 15350.00 

Boven de maximumlimieten HUF 24560.00 

 

UPS Piek Toeslagen 



 

Landen Speciale Afhandelingskosten Piek Toeslag 

Noorwegen 

Extra afhandeling NOK 33.00 

Grootpakket NOK 469.00 

Boven de maximumlimieten NOK 750.00 

Polen 

Extra afhandeling PLN 16.00 

Grootpakket PLN 216.00 

Boven de maximumlimieten PLN 345.00 

Zweden 

Extra afhandeling SEK 34.00 

Grootpakket SEK 475.00 

Boven de maximumlimieten SEK 760.00 

Zwitserland 

Extra afhandeling CHF 4.00 

Grootpakket CHF 57.00 

Boven de maximumlimieten CHF 91.00 
 

* Grootpakkettoeslag  

Een pakket wordt beschouwd als een “groot pakket” wanneer de som van de lengte plus omvang [omvang = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] meer 

dan 330 cm bedraagt, maar niet meer is dan het UPS-maximum van 419 cm. Voor grote pakketten geldt een minimum factureerbaar gewicht 

van 40 kg. Bovendien is de grootpakkettoeslag van toepassing. 

** Boven de maximumlimieten 

Pakketten met een werkelijk gewicht van meer dan 70 kg of met een lengte van meer dan 274 cm of met een totale lengte en omvang [(2 x 

breedte) + (2 x hoogte)] van meer dan 419 cm worden niet geaccepteerd voor vervoer. Als zij in het UPS-systeem voor kleine pakketten worden 

aangetroffen, worden extra kosten aangerekend. Pakketten waarvan de som van de lengte en de omvang groter is dan 419 cm zullen ook de 

grootpakkettoeslag krijgen. 

*** Kosten voor extra afhandeling 

Er worden extra afhandelingskosten aangerekend voor het volgende: 

• Alle artikelen die zijn verpakt in een buiten-verzendcontainer van metaal of hout 

• Alle cilindrische items, zoals tonnen, drums, emmers of banden, die niet volledig zijn verpakt in een verzendcontainer van golfkarton 

• Vanaf 6 augustus 2018, elk pakket waarvan de langste zijde meer dan 100 cm (39,5 inch) of de op één na langste zijde meer dan 76 cm (30 

inch) is 

• Alle pakketten met een werkelijk gewicht van meer dan 32 kg (70 lbs) 

• Elk pakket in een zending waar het gemiddelde gewicht per pakket meer dan 32 kg (70 lbs) bedraagt en waar het gewicht van elk pakket niet 

gespecificeerd staat in het brondocument of het gebruikte automatische UPS-verzendsysteem 

UPS behoudt zich ook het recht voor om extra afhandelingskosten aan te rekenen voor elk pakket waarvan UPS naar eigen inzicht vindt dat het 

een speciale behandeling behoeft. Met het oog op de extra behandeling die vereist is van onze kant en de vertraging voor de verwerking van 

deze zendingen die dat vervolgens kan opleveren, biedt UPS hiervoor geen geldteruggarantie. UPS zal de verzendkosten derhalve niet 

terugbetalen als zendingen die extra behandeling vereisen niet op de tijd geleverd worden die doorgaans gepland staat voor dergelijke 

zendingen. 

Wij hechten veel waarde aan uw bedrijf en zijn toegewijd om aan uw verzendbehoeften 

te kunnen voldoen tijdens deze drukke piek periodes. Voor meer informatie over de Piek 

Toeslag, of om eventuele vragen te stellen of verzendbehoeften te bespreken, ga dan 

naar ups.com of neem contact op met uw UPS Account Manager.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

UPS 


