
 
 

 

Berichtgeving over piektoeslag  

Met de komende feestdagen voor de boeg zal het aantal pakketten dat door ons wereldwijde netwerk 
wordt vervoerd, de komende maanden exponentieel stijgen. Wij willen ons netwerk hier graag op 
voorbereiden, zodat we onze uitzonderlijke service kunnen blijven leveren. Daarom gaat UPS tijdelijke 
piektoeslagen invoeren voor pakketten die voldoen aan de specificaties voor grote pakketten en pakketten 
boven de maximumlimieten, alsmede kosten voor extra afhandeling. 

Met ingang van 4 november 2019 tot en met 10 januari 2020 bestaan de piekseizoentoeslagen uit een vast 
tarief per pakket, die in rekening worden gebracht bij accounts die in de onderstaande landen zijn 
geregistreerd. Deze toeslagen komen boven op bestaande tarieven, toeslagen en/of kosten. 

 

Landen Speciale afhandelingskosten Piektoeslag 

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 
Ierland, Italië, Nederland, Portugal, 
Spanje 

Extra afhandeling  € 5.30 

Groot pakket € 53.00 

Boven de maximumlimieten € 85.00 

Finland, Luxemburg 

Extra afhandeling  € 3.70 

Groot pakket € 53.00 

Boven de maximumlimieten € 85.00 

Tsjechische Republiek 

Extra afhandeling CZK 140.00 

Groot pakket  CZK 1375.00 

Boven de maximumlimieten CZK 2195.00 

Denemarken 

Extra afhandeling DKK 29.00 

Groot pakket  DKK 390.00 

Boven de maximumlimieten DKK 630.00 

Groot-Brittannië 

Extra afhandeling GBP 5 

Groot pakket  GBP 48 

Boven de maximumlimieten GBP 77 

Hongarije 

Extra afhandeling HUF 1620.00 

Groot pakket  HUF 16200.00 

Boven de maximumlimieten HUF 25900.00 

UPS piektoeslag 



Landen Speciale afhandelingskosten Piektoeslag 

Noorwegen 

Extra afhandeling NOK 35.00 

Groot pakket  NOK 495.00 

Boven de maximumlimieten NOK 790.00 

Polen 

Extra afhandeling PLN 17.00 

Groot pakket  PLN 225.00 

Boven de maximumlimieten PLN 365.00 

Zweden 

Extra afhandeling SEK 36.00 

Groot pakket  SEK 500.00 

Boven de maximumlimieten SEK 800.00 

Zwitserland 

Extra afhandeling CHF 4.20 

Groot pakket  CHF 60.00 

Boven de maximumlimieten CHF 95.00 

 

Specificaties toeslagen voor grote pakketten 
Een pakket wordt beschouwd als 'groot pakket' als de lengte ervan plus de omtrek [omtrek = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] groter is dan 
300 cm, maar kleiner is dan de UPS-maximumafmeting van 400 cm. Grote pakketten worden in rekening gebracht voor het 
minimumgewicht van 40 kg, vermeerderd met de toeslag voor grote pakketten. 
 
Tariefspecificaties boven de maximumlimieten 
Pakketten met een gewicht van meer dan 70 kg, of die langer zijn dan 274 cm, of waarvan de som van de lengte plus de omtrek [omtrek = (2 x 
breedte) + (2 x hoogte)] groter is dan 400 cm worden niet voor transport geaccepteerd. Als deze pakketten worden aangetroffen in een UPS-
systeem voor kleine pakketten, wordt alsnog een toeslag berekend. Voor pakketten waarvan de som van de lengte en de omtrek groter is dan 
400 cm wordt tevens de toeslag voor grote pakketten berekend. 
 
Tariefspecificaties extra afhandeling 
•   Elk artikel dat is verpakt in een buitenverpakking van metaal of hout 
•   Alle cilindervormige items, zoals tonnen, drums, emmers of banden, die niet volledig zijn verpakt in een kartonnen doos 
•   Met ingang van 6 augustus 2018: elk pakket waarvan de langste zijde langer is dan 100 cm (39,5") of waarvan de op één na langste zijde 
langer is dan 76 cm (30") 
•   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 is dan 32 kg (70 pounds) en waar het gewicht van elk afzonderlijk 

pakket niet specifiek is vermeld op het herkomstdocument of het gebruikte geautomatiseerde UPS-verzendsysteem. 
UPS behoudt zich ook het recht om extra afhandelingskosten aan te rekenen voor elk pakket dat speciale behandeling nodig heeft, geheel 
naar eigen oordeel van UPS. 
Vanwege de extra afhandeling die door ons moet worden uitgevoerd, en vanwege de vervolgens mogelijke optredende vertragingen in het 
verwerken van dergelijke zendingen, geeft UPS hiervoor geen geld-teruggarantie. UPS vergoedt zodoende geen verzendkosten als zendingen 
die extra afhandeling behoeven, niet worden afgeleverd op de tijd die normaal gesproken voor dergelijke zendingen is ingepland. 

 

We waarderen uw klandizie en we committeren ons om te voldoen aan uw verzendbehoeften tijdens deze 
drukke verzendperiode.  Voor meer informatie over de piektoeslag of als u vragen hebt of 
verzendbehoeften wilt bespreken, ga dan naar ups.com of neem contact op met uw UPS Account 
Manager. 
 

Met vriendelijke groet, 

UPS 


