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Beste Relatie, 

 

 

Dat 2022 een innoverend jaar is geweest, is niemand onbekend. 

Dit hebben wij ook gemerkt in het importeren en exporteren van onze goederen. Het afgelopen jaar is de drukte in de 

transportwereld explosief toegenomen. Ondanks extra vluchten, aanpassingen in het netwerk en nieuwe collega’s hebben 

wij het afgelopen jaar als plezierig maar ook als hectisch ervaren. 

Normaliter communiceren wij eventuele veranderingen eerder in het jaar. Maar in de laatste maanden en zelfs weken al 

dan niet dagen van het afgelopen jaar is er zo veel veranderd dat wij niet eerder in de gelegenheid waren om de indexatie 

te communiceren. 

LEDSign baseert jaarlijks de hoogte van de indexatie grotendeels op basis van de doorbelasting van onze 

transportleveranciers, de verhogingen in de transportbranche, de ontwikkeling in loonkosten (welke naar verwachting rond 

de 7,5 % zal uitkomen) en externe kostencalculaties. Daarnaast heeft de beperkte capaciteit in de transportmarkt m.b.t. 

zowel personeel als materieel een stuwend effect op de prijs. Hierdoor is een verhoging van onze transport prijzen dit jaar 

onoverkoombaar. 

Onze transport tarieven welke wij met u hebben afgesproken, stijgen per 15-1-2023. 

 

Pakket leveringen: 

• Nederland: € 15,- voor alle leveringen onder de € 350,- 

• België/Duitsland: € 30,- voor alle leveringen onder de € 350,- 

• Overige landen: op basis van aanvraag 

Lengte-pakketten, >120cm: 

• Nederland: € 20,- voor lengte pakketten t/m 300cm. 

• België/Duitsland: € 40,- voor lengte pakketten t/m 300cm. 

Overige transporten (koerier, stukgoed of pallet) 

• Op basis van nacalculatie. 

 

TIP!  

Om extra kosten te voorkomen zoals doorbelasting van 2e levering, wachttijd of schades kunt u een aantal dingen doen; 

• Controleer altijd de orderbevestiging. 

• Combineer uw orders zoveel mogelijk zodat de orderwaarde boven de € 350,- komt.  

• Zorg voor een up-to-date telefoonnummer en emailadres (van de afleverlocatie) voor de track&trace link. 

• Laat uw klant weten dat we langskomen om te lange wachttijden te voorkomen. 

Dit voorkomt niet alleen extra kosten maar is ook duurzaam. 

 

Assemblage 

• Ons assemblage tarief wordt € 55,00 per uur. 

 

Bedankt voor het afgelopen jaar, voor de samenwerking en het vertrouwen dat u in ons heeft. Wij kijken er naar uit om van 

2023 weer een succesvol jaar te maken, samen met u! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team LEDSign 


