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Offerte MyParcel
Tarieven
De tarieven worden bepaald op basis van uw aantal zendingen. In onderstaand schema kunt u de
tarieven voor zendingen binnen België terugvinden.

Levering 24h (bpack 24h)

België

Aantal / jaar

tot 2 kg

2 kg tot 10 kg

10 kg tot 30 kg

Staffel 1

< 500

€ 4,42

€ 4,57

€ 6,38

Staffel 2

500 - 1500

€ 4,32

€ 4,47

€ 6,28

Staffel 3

>1500

€ 4,22

€ 4,37

€ 6,18

Levering op een postkantoor of afhaalpunt (bpack @ bpost)

België

Aantal / jaar

tot 2 kg

2 kg tot 10 kg

10 kg tot 30 kg

Staffel 1

< 500

€ 3,85

€ 3,95

€ 4,94

Staffel 2

500 - 1500

€ 3,75

€ 3,85

€ 4,84

Staffel 3

>1500

€ 3,65

€ 3,75

€ 4,74

* De buitenlandtarieven zijn terug te vinden in de bijlage ‘Buitenlandtarieven’.
Voorwaarden
Gewichten en formaat
Gewicht

< 30 kg

Standaard formaat

< 150 x 100 x 50 cm
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Aanvullende opties
Aanvullende optie

Meerprijs per zending

Verzekering tot € 500 (incl. Handtekening)

€ 1,00

Handtekening voor ontvangst

€ 0,50

Zaterdag levering

€ 2,00

Overige kosten
Gebruik systeem

Kosten

Startkosten

€ 0,00

Implementatiekosten

€ 0,00

Servicekosten

€ 0,00

Facturatiekosten

€ 0,00

Integratie

€ 0,00

Bij MyParcel betaalt u altijd alleen voor de pakketten die u via ons verstuurt. Als klant van
MyParcel betaalt u géén vaste kosten, geen startkosten en géén (onverwachte) toeslagen
(achteraf) voor: brandstof- of tolkosten, niet voormelden, niet leesbare barcodes, etc. Hierdoor
weet u vooraf exact wat u betaalt.
Onbezorgbare zendingen
Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een pakket door de koerier van bpost niet
bezorgd kan worden. Deze onbezorgbare zendingen vangen wij, indien gewenst, voor u op en de
retourkosten voor dit pakket zijn voor onze rekening. Zodra wij deze pakketten ontvangen, wordt
uitgezocht wat het probleem met de bezorging is en wat met het pakket gedaan moet worden. Wij
sturen de pakketten dezelfde dag nogmaals naar uw klant, zodat deze zijn pakket alsnog zonder al
te veel vertraging in ontvangst kan nemen. Deze service is gratis. Als u of de klant in eerste
instantie een fout (in het adres) heeft gemaakt, berekenen wij enkel de kosten voor de tweede
zending door. Indien het een fout van bpost betreft, nemen wij ook de kosten van de tweede
zending op ons.
Retourzending
Middels onze automatische retouroplossing, maakt u het retour zenden van een pakket voor uw
klant gemakkelijker, transparanter en voordeliger. Dit verhoogt uw conversie aanzienlijk. Het
gebruik van deze retouroplossing kost u niets extra. U, of de klant, betaalt altijd alleen voor de
zending zelf. De kosten voor een retourzending, bedragen hetzelfde als de heenzending.
Kosten systeem
U betaalt bij MyParcel altijd alleen voor uw zendingen. Geen aanvullende kosten.
Dit betekent dat u gemakkelijk en vrijblijvend kunt beginnen met verzenden via MyParcel en
hiermee kunt stoppen wanneer u dit wilt. Het gebruik van ons systeem is kosteloos, evenals de
standaard koppelingen die wij beschikbaar stellen.

De offerte is geldig tot vier weken na de offertedatum. Prijzen exclusief BTW.
Op deze offerte zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op onze website.
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