
 

Met de feestdagen voor de deur zal het aantal pakketten dat zich door ons wereldwijde netwerk wordt 

vervoerd, de komende maanden exponentieel stijgen. Tijdens deze drukke tijd streven we ernaar onze 

klanten te helpen de bezorgcapaciteit te krijgen die ze nodig hebben, behoudens de betrouwbare en 

tijdige service die ze van UPS verwachten. 

Wij willen ons netwerk hier graag op voorbereiden en we onze uitzonderlijke service kunnen blijven 

leveren. Daarom gaat UPS een tijdelijke piekseizoentoeslag invoeren voor pakketten die voldoen aan de 

specificaties voor de Grootpakkettoeslag*, de Toeslag voor Boven maximumlimieten** en Kosten Extra 

afhandeling.***  

Met ingang van 31 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022 bestaat de piekseizoentoeslag uit een vast 

tarief per pakket bovenop bestaande tarieven, toeslagen en/of kosten. 

Landen 
Speciale 

afhandelingskosten 
Piektoeslag 

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, 

Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje 

Extra afhandeling  € 5,90 

Groot pakket € 59,40 

Boven maximumlimieten € 212,00 

Finland 

Extra afhandeling  € 4,20 

Groot pakket € 59,40 

Boven maximumlimieten € 212,00 

Tsjechië 

Extra afhandeling CZK 154,50 

Groot pakket  CZK 1535,50 

Boven maximumlimieten CZK 5484,00 

Denemarken 

Extra afhandeling DKK 32,60 

Groot pakket  DKK 442,00 

Boven maximumlimieten DKK 1578,00 

Groot-Brittannië 

Extra afhandeling GBP 5,60 

Groot pakket  GBP 51,00 

Boven maximumlimieten GBP 182,00 

Hongarije 

Extra afhandeling HUF 1823,00 

Groot pakket  HUF 21.216,00 

Boven maximumlimieten HUF 75.773,00 

UPS
®

 Piekseizoen  

Toeslag 



Landen Speciale afhandelingskosten Piektoeslag 

Noorwegen 

Extra afhandeling NOK 39,50 

Groot pakket  NOK 625,00 

Boven maximumlimieten NOK 2.233,00 

Polen 

Extra afhandeling PLN 19,00 

Groot pakket  PLN 273,00 

Boven maximumlimieten PLN 974,00 

Zweden 

Extra afhandeling SEK 40,30 

Groot pakket  SEK 609,50 

Boven maximumlimieten SEK 2.177,00 

Zwitserland 

Extra afhandeling CHF 4,75 

Groot pakket  CHF 63,60 

Boven maximumlimieten CHF 227,50 

 

Alle kosten zijn alleen van toepassing op zakelijke klanten en exclusief btw 1 

 

* Specificaties voor grootpakkettoeslagen 

Een Groot pakket is een UPS pakket waarvan de lengte plus omvang [omvang = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] meer dan 300 cm 

bedraagt, maar niet meer dan de maximale UPS-grootte van 400 cm. Grote pakketten zijn onderworpen aan een minimaal 

factureerbaar gewicht van 40 kg bovenop de Toeslag voor groot pakket. 

 

** Tariefspecificaties boven de maximumlimieten 

Pakketten met een werkelijk gewicht van meer dan 70 kg, of die langer zijn dan 274 cm, of waarvan het totaal van lengte en 

omvang [omvang = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] groter is dan 400 cm, worden niet geaccepteerd voor transport. Als deze in het 

UPS-systeem voor kleine pakketten worden aangetroffen, zijn ze onderhevig aan extra kosten. Pakketten waarvan de som van de 

lengte en de omvang groter is dan 400 cm zullen ook de Toeslag voor groot pakket krijgen. 

 

*** Specificaties voor Extra afhandelingskosten 

•   Alle artikelen die zijn verpakt in een buiten-verzendcontainer van metaal of hout 
•   Alle cilindervormige items, zoals tonnen, drums, emmers of banden, die niet volledig verpakt zijn in een verzendcontainer van 
golfkarton 
•   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 verzending 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 bovendien het recht voor om de Extra afhandelingskosten in rekening te brengen voor alle pakketten die, naar 
goeddunken van UPS, speciale behandeling vereisen. 
 
Met 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. 

 

1 btw-tarieven per land: 

Oostenrijk: 20% btw 
België: 21% btw 
Zwitserland: 7,7% btw 



Tsjechië: 21% btw 
Duitsland: 19% btw 
Denemarken: 25% btw 
Spanje: 21% btw 
Finland: 24% btw 
Frankrijk: 20% btw 
Hongarije: 27% btw 
Ierland: 23% btw 
Italië: 22% btw 
Luxemburg: 17% btw 
Nederland: 21% btw 
Noorwegen: btw 25% 
Polen: 23% btw 
Portugal: 23% btw 
Zweden: 25% btw 
Verenigd Koninkrijk: 20% btw 


