
Overzicht tijd en kosten

Tarieven per service

Informatie over de zending

Bestemming: ATHENS, 16346, GRIEKENLAND

Herkomst: BERCHEM, 2600, BELGIË

Verzenddatum: donderdag 22 Maart 2012, 

Totaalgewicht van de zending: 5 kg ( ** Volumegewicht van toepassing op één of
meer pakketten, berekend gewicht: 8.0 kg )

Afgifte / Afhaling:

Type bestemming: Privé

Aantal pakketten: 1

Type invoerrechten: 02 - Niet belastbaar

Pakketgegevens

Volgende stappen

Waarborgen en Mededelingen

Tijd en kosten berekenen

Service
Laatste
afhalingstijdstip:

Afgeleverd vóór: Totaal  

UPS Express
Saver

7:30 P.M.
donderdag
22 Maart 2012, 

Einde van de dag
vrijdag
23 Maart 2012,  -
Gegarandeerd

175.91 EUR *

Berekend gewicht:
7.5 kg

 

Plannen via
6:00 P.M.
donderdag
22 Maart 2012, 

   

UPS Standard 7:30 P.M.
donderdag
22 Maart 2012, 

Einde van de dag
woensdag
28 Maart 2012,  -

87.05 EUR *

Berekend gewicht:
8.0 kg

 

Plannen via
6:00 P.M.
donderdag
22 Maart 2012, 

   

Schatting zoals berekend door UPS: woensdag 21 Maart 2012, 7:21 P.M. Eastern Time (USA)
* Tarief is inclusief brandstoftoeslag.

Pakket
Werkelijk
Gewicht

Afmetingen /
verpakking

Aangegeven
waarde

Kennisgevingen

1 5 kg
50 x 50 x 15 cm /
Mijn verpakking

10 EUR

*10 kg en 25 kg verpakkingen en tarieven zijn niet beschikbaar bij de UPS Store of UPS
klantencenters.

UPS Tijd en kosten berekenen https://wwwapps.ups.com/ctc/request
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Onderhevig aan het tarief/de Vervoersvoorwaarden garandeert UPS geplande aflevering van
pakketten die zijn verzonden via services van UPS die als gegarandeerd zijn aangemerkt, of zal UPS
uw transportkosten terugbetalen. Gegarandeerde service is niet beschikbaar op alle locaties en
geplande werkdagen en afleverschema's worden van tijd tot tijd herzien door wijzigingen in distributie
en volume. Voor het bezorgen van zendingen in afgelegen gebieden kan de aflevering ook enkele
dagen extra op zich laten wachten. Zie voor de huidige leverschema's, de beschikbaarheid van
services en informatie en een beschrijving van de UPS servicegarantie de UPS Service- en
Tarievengids. Voor bepaalde goederen en voor zeer waardevolle zendingen kan de transittijd langer
zijn in verband met afhandeling door de douane.

Kosten zijn uitsluitend een schatting op basis van Service franco huis.

Let op: De vermelde verzendtarieven zijn enkel de geschatte kosten op basis van de door u verstrekte
gegevens. In de opgegeven verzendtarieven zijn geen invoerrechten, btw en andere,
niet-routinematige inklaringskosten verwerkt. Ook kunnen andere verzendkosten, toeslagen of
bijkomende kosten van toepassing zijn. De uiteindelijke verzendkosten kunnen verschillen naargelang
uw eigenschappen als verzender en de eigenschappen van, en services voor de pakketten die
daadwerkelijk aan UPS worden aangeboden. Hier vermelde tarieven zijn gebaseerd op gepubliceerde
tarieven van UPS. Zie voor meer informatie de UPS Service- en Tarievengids of de van toepassing
zijnde service- en tarievengids in uw rechtsgebied. Tarieven en services kunnen per retail-locatie
verschillen.

Het type invoerrechten wordt alleen voor het gemak vermeld. Noch de verzender, noch enige derde
mag vertrouwen op de juistheid hiervan.
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