
Map1

ADDITIONELE SERVICES

Deze services zijn het antwoord op de behoeften van onze klanten met betrekking tot kostenoptimalisatie en flexibiliteit van transportoplossingen.

Wij bieden de ervaring van Raben Netherlands, een goed ontwikkeld transportnetwerk en regelmatige lijnverbindingen tussen de depots van de Raben Group.

Het nieuwe Cargo Classic en Cargo Premium-service, staat voor gemak en biedt op maat gemaakte individuele behoeften. Ze zijn beschikbaar voor relaties die transportorders

plaatsen via het myRaben.com-platform. Om toegang te krijgen tot het platform, kunt u zich registreren op myRaben.com website of u kunt contact opnemen met uw contactpersoon.

Raben Netherlands B.V. behoudt zich het recht om tussentijds de toeslagen te wijzigen.

Additionele tijdsleveringen

Servicecode: Service: Toeslag:

ND08 Premium 08 op aanvraag

ND10 Premium 10 35,00€             

ND12 Premium 12 20,00€             

ND16 Premium 16 10,00€             

FIX08 Premium day fix 08 op aanvraag fixed levering vóór 08.00 uur (niet later dan 3 werkdagen na de standaard doorlooptijd van Raben)

FIX10 Premium day fix 10 40,00€             fixed levering vóór 10.00 uur (niet later dan 3 werkdagen na de standaard doorlooptijd van Raben)

FIX12 Premium day fix 12 25,00€             fixed levering vóór 12.00 uur (niet later dan 3 werkdagen na de standaard doorlooptijd van Raben)

FIX Premium day Fix 12,00€             fixed levering tijdens werkuren (niet later dan 3 werkdagen na de standaard doorlooptijd van Raben)

EXL Exact 95,00€             

Additionele services

Servicecode: Service: Toeslag:

ADV Advice 6,00€               

ADV3 Advice 3 7,50€               

CALL Call 5,50€               

e-ROD Return of documents 5,00€               

ROP Return of pallets -€                 

RTS Raben Time Slots -€                 

OTS Own Time Slots 37,00€             

SPU Self pick-up 4,00€               

ADVPU Pick-up advice 6,00€               

het leveren van goederen in een tijdvenster van Raben

het leveren van goederen in een tijdvenster van de verzender

de ontvanger haalt de zending zelf op bij het desbetreffende depot

vooraanmelding voor het laden (blind pick-up)

Omschrijving:

vooraanmelding maken voor het leveren

vooraanmelding via platform van de klant

chauffeur neemt contact op voor het leveren

ondertekend en gescand afleverbewijs retour

het ruilen van europallets

Omschrijving:

levering op de eerst mogelijke werkdag vóór 08.00 uur volgens de doorlooptijd van Raben

levering op de eerst mogelijke werkdag vóór 10.00 uur volgens de doorlooptijd van Raben

levering op de eerst mogelijke werkdag vóór 12.00 uur volgens de doorlooptijd van Raben

levering op de eerst mogelijke werkdag vóór 16.00 uur volgens de doorlooptijd van Raben

levering op exacte dag en tijd

Voor alle overige voorwaarden en condities verwijzen wij naar onze "Algemene voorwaarden en condities"


