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Help 

 Meer informatie over uw resultaten
Belangrijk voor douane:Als u vertragingen wilt voorkomen, moet uw zending vergezeld gaan van de volgende
douanedocumenten: handelsfactuur, certificaat van herkomst, Shipper's Export Declaration (exportverklaring afzender). Er
kunnen extra in- of uitklaringsdocumenten vereist zijn. Raadpleeg onze internationale site met diverse toepassingen voor meer
informatie.
Voor de landen waar u zowel een postcode als een plaatsnaam kunt invoeren, raden we aan de postcode in te voeren. Op
deze manier wordt een preciezer aantal beschikbare services weergegeven.

FedEx meetinstrumenten

Valutacalculator

Tarieven & Transittijden
Gebruik deze toepassing om een prijsopgave op te vragen en de verwachte afleverdatum en -tijd voor uw verzending te bepalen.

 
 * Duidt op een verplicht veld Alle velden wissen 

  1. Verzenden van / naar  Help    Bewerken 

 Van: Berchem, 2600, Belgi&euml; | Naar: Ilioupoli, 16341, Griekenland op 22 maart 2012.   

 2. Pakket- en verzendgegevens  Help    Bewerken   

 Gegevens zending: 1 pakket, 6.0 kg, Uw eigen verpakking, 0.00 EUR.   

 

 
 

 3. Tarieven en Transittijden   Help 

Hoeveelheden worden getoond in EUR

Selecteer   Afleverdatum/-tijd   Service   Tarieven 

  

 vr 23 mrt 2012 12:00 FedEx International Priority® 118.91

 di 27 mrt 2012 18:00 FedEx International Economy® 63.80

 

 

 

Prijsopgave nieuwe zending  Tariefdetails bekijken/afdrukken  Verzend

 

Opmerking

Gebruik uw klantnummer voor een gedetailleerdere prijsopgave van tarieven en kosten.
De informatie op fedex.com over tarieven en transittijden kan worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Alle FedEx-zendingen die afkomstig zijn uit Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika, vallen onder de vervoersvoorwaarden van FedEx
Express voor EMEA. Zie http://www.fedex.com/be_nederlands/services/terms/.
De resultaten zijn alleen geldig als uw zending is verzendklaar is en uiterlijk op de laatste gepubliceerde sluitingstijd op uw locatie op de
aangegeven verzenddatum aan FedEx wordt meegegeven. Neem contact op met de Klantenservice voor de sluitingstijden die van
toepassing zijn.
Eventuele verschillen tussen de ingevoerde en de werkelijke gegevens voor uw zending kunnen van invloed zijn op de beschikbaarheid van
de verschillende serviceopties en kan leiden tot afwijkendingen in de kosten, de aflevertijd en de afleverdatum.
De hier getoonde transittijd en het hier getoonde tarief kunnen anders zijn dan de werkelijke kosten voor uw zending. Deze verschillen
kunnen ontstaan op basis van het werkelijke gewicht, de afmetingen, de datum, het artikeltype en andere factoren.
Prijsopgaven op de tarieflijsten zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). BTW op zendingen binnen de Europese Unie wordt
toegepast op basis van de status van de btw-registratie van factureren naar klantnummer. Controleer uw Tarieven op maat voor een offerte
met btw indien van toepassing.
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