
Tarieven
Vervoer
Buiten Benelux



1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor CB’s dienstverlening contractvervoer. 
Deze tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2023 en exclusief btw. Wij 
factureren na afloop van de maand. Voor alle facturen voor de dienstverlening van 
CB geldt een betalingstermijn van 15 dagen na het einde van de maand van de 
factuurdatum.

De bestemmingen die in deze tarieflijst, zijn niet de enige waar CB uw zendingen 
naartoe kan sturen. Treft u uw bestemming niet in deze tarieflijst aan, of is uw zen-
ding groter dan 4 pallets, neem dan voor een prijsopgave contact met ons op.

2 /  Tarieven vervoer buiten Benelux 2023



2.1 Pakketvervoer binnen EU1*

  
stuks in €

+ per kg
in € 

Duitsland per pakket 9,90
Denemarken per pakket 15,15
Frankrijk + Monaco per pakket 15,15
Italië per pakket 17,66
Oostenrijk per pakket 15,05
Spanje per pakket 18,48

Zweden per pakket 17,25
Polen per pakket 13,49
Tsjechië per pakket 15,36
Zwitserland per pakket 25,26 2,18
Noorwegen per pakket 25,26 2,18

2.2 Palletvervoer binnen EU2*

  
stuks

1 pallet
in €

2 pallets
in €

3 pallets
in €

4 pallets
in €

Duitsland per pallet 137,23 116,18 103,06 95,03
Denemarken per pallet 229,49 198,42 181,23 165,80
Frankrijk + Monaco per pallet 253,80 206,45 179,47 164,16
Italië per pallet 244,99 219,21 206,29 195,06
Oostenrijk per pallet 198,31 171,58 155,27 146,74
Spanje per pallet 301,52 253,86 233,34 214,97
Zweden per pallet 272,65 234,58 207,08 200,49
Polen per pallet 172,78 151,77 138,96 131,47
Tsjechië per pallet 234,15 200,47 181,17 171,36
Zwitserland per pallet 303,00 232,22 220,77 188,59
Noorwegen per pallet 539,58 442,34 392,78 351,25

1  Maximale afmetingen per pakket: 60 x 40 x 40 cm (l x b x h). Een pakket met een gewicht vanaf 
50 kg wordt beschouwd als een pallet.
2  Het pallettarief wordt enkel toegepast voor pallets met een gewicht van maximum 500 kg en een 
grondoppervlakte van maximaal 80 x 120 cm en een hoogte van 180 cm.
3 Neemt u in verband met planningsafspraken voor zendingen vanaf 5 pallets contact op met onze 
afdeling Customer Service via +31 (0)345 47 51 35 of vervoer@cb.nl.
* Alle leveringen naar het buitenland geschieden onder de Incoterm 2010 DDU (Delivery Duty 
Unpaid). Eventueel geldende toeslagen kunnen door de ontvanger opgevraagd worden bij de 
douane/belastingdienst van het land van ontvangst.
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2.3 Pakketvervoer buiten EU1*

  
stuks

1 pakket
in €

+ per kg
in €

Groot-Brittanië per zending 17,52 1,30
USA, Canada per zending 27,35 5,23
Aruba, Bonaire, CuraÇao per zending 27,35 5,23
andere bestemmingen per zending 27,35 5,23

1   Maximale afmetingen per pakket: 60 x 40 x 40 cm (l x b x h). 
 Een pakket met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet.
*  Alle leveringen naar het buitenland geschieden onder de Incoterm 2010 DDU  

(Delivery Duty Unpaid). Eventueel geldende toeslagen kunnen door de ontvanger opgevraagd 
worden bij de douane/belastingdienst van het land van ontvangst.

2.4 Palletvervoer naar Groot-Brittanië2*

  
stuks

1 pallet
in €

2 pallets
in €

3 pallets
in €

4 pallets
in €

Groot-Brittanië per pallet 223,69 203,23 177,18 163,14

2 Alle palletleveringen naar Groot Brittannië geschieden onder de Incoterm DAP (Delivery at Place). 
Hiervoor moet de verzendende partij (= niet CB) ons voorzien van de handelsfactuur (customs 
invoice) voorzien van de vereiste gegevens. Het verzorgen van de exportdocumenten bij de zen-
dingen kost € 45,- per zending naast de kosten zoals hierboven genoemd. De ontvangende partij 
is verantwoordelijk voor het regelen van de invoer en voor betaling van de btw en invoerrechten. 
Heeft u een zending van 5 pallets of meer, dan moet daarnaast ook het kantoor dat de import 
verzorgt worden opgegeven. Heeft u een palletzending voor Groot Brittannië, vraag dan de checklist op 
voor de vereisten voor de handelsfactuur bij onze afdeling Customer Service via +31 (0)345 47 51 35 of 
vervoer@cb.nl. 
* Het pallettarief wordt enkel toegepast voor pallets met een gewicht van maximum 500 kg en een 
grondoppervlakte van maximaal 80 x 120 cm en een hoogte van 180 cm.

Neemt u in verband met planningsafspraken voor zendingen vanaf 5 pallets contact 
op met onze afdeling Customer Service via +31 (0)345 47 51 35 of vervoer@cb.nl.

2.5 Palletvervoer andere bestemmingen buiten EU
Tarieven voor vervoer buiten EU (Air/Sea) zijn op aanvraag (vervoer@cb.nl).
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Algemene voorwaarden 
Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden CB van toepassing (zie www.
cb.nl/algemene-voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel in Tiel onder nummer 11011108. 

Al het vervoer van Nederland naar Nederland voeren wij uit onder de Algemene Ver-
voerscondities (AVC). Grensoverschrijdend vervoer voeren wij uit onder de condities 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (CMR). 
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CB Nederland
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
+31 (0)345 47 59 11
info@cb.nl

CB België
Baaikensstraat 2/D
9240 Zele België
+32 (0)524 569 40
service@cb.be

www.cb.nl
www.cb.be

Dit zijn de tarieven voor onze belangrijkste diensten. 

Neem voor overige tarieven contact met ons op. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.


