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Palletzendingen.

Voor pakketten die zwaarder zijn dan 30 kg en/of groter dan 175 x 78 x 58 cm biedt Flespakket de 
mogelijkheid om palletzendingen te versturen. Een palletzending is gemakkelijk via jouw Flespakket account 
in te plannen. Via Flespakket kun je een hele of halve palletzending inplannen en versturen binnen Nederland 
of naar België. In deze handout voorzien we je van alle informatie rondom het versturen van een hele of 
halve palletzending:

• 	 Aanleverspecificaties	van	een	palletzending.
•   Voorwaarden van het inplannen van een palletzending.
•   Tarieven van een of meer palletzendingen.
•   Uitleg voor het aanmaken van een verzendlabel voor jouw palletzending.
•   Verpakkingstips voor een palletzending. 

Aanleverspecificaties.

Hele palletzending

Formaat
Max. 120 x 100 x 200 
cm (hoogte incl. de 
pallet)

Gewicht Max. 1.000 kg

Beschikbaar voor
Bestemmingen 
binnen Nederland 
en België

Halve palletzending

Formaat Max. 80 x 60 x 150 cm 
(hoogte incl. de pallet)

Gewicht Max. 1.000 kg

Beschikbaar voor
Bestemmingen 
binnen Nederland 
en België

Pakketten die niet op een pallet staan en niet als PostNL pakketzending kunnen worden verstuurd, kun je 
versturen als stukgoed via Flespakket. Hiervoor is het tarief op te vragen via pallets@flespakket.nl.
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Palletzending. Halve palletzending.

* Genoemde tarieven zijn excl. BTW.
* Voor een levering vóór 11.00 uur geldt een toeslag van € 35,- binnen Nederland en €40,- voor België.
*  Bij overschrijding van het formaat van een halve palletzending wordt het tarief van een normale palletzending in rekening gebracht.
* Het is niet mogelijk om verschillende maten palletzendingen naar eenzelfde adres tegelijkertijd in te boeken.

Tarieven.
Tweede en daaropvolgende pallets worden tegen een voordeliger tarief verzonden, wanneer de afzender en 
de ontvanger van de pallets gelijk zijn.

Aantal Nederland* België*

1 pallet € 59,50 € 82,50

2 pallets € 112,00 € 157,00

3 pallets € 162,00 € 229,00

4 pallets € 210,00 € 299,00

5 pallets € 257,00 € 369,00

6 pallets + Op aanvraag Op aanvraag

Aantal Nederland* België*

1 pallet € 52,50 € 74,50

2 pallets € 99,00 € 144,00

3 pallets € 142,00 € 210,00

4 pallets € 183,00 € 274,00

5 pallets € 223,00 € 336,00

6 pallets + Op aanvraag Op aanvraag

Aanmelden en ophalen.
•   Wanneer jouw palletzending vóór 16.00 uur is aangemeld, zal deze de volgende werkdag tussen 08.00 en 

18.00 uur opgehaald worden. 
•   Jouw producten dienen op de pallet klaar te staan voor transport en mogen niet uitsteken.
•  De vervoerder haalt slechts de palletzending op. 
•  Je dient zelf voor een pallet te zorgen. Deze worden niet opgehaald of aangeleverd. 
• 	 	Jouw	palletzending	is	definitief	ingepland	en	zal	worden	opgehaald	wanneer	je	het	verzendlabel	 

hebt gedownload en geprint.
•   Jouw palletzending wordt de volgende werkdag, na de dag van ophalen, geleverd bij de ontvanger.  

Ook weer tussen 08.00 en 18.00 uur. 
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Palletzending aanmaken.
1. Ga naar Zendingen > Nieuwe zending
2. Bij Soort zending kies je voor Pallet
3. Vul	de	informatie	van	het	‘Ophaaladres’,	‘Afleveradres’,	‘Gegevens’	en	‘Verzendopties’	in
4. Klik op Opslaan of Opslaan en printen
  A.  Wanneer je klikt op ‘Opslaan’ wordt jouw aanvraag als concept in het zendingenoverzicht van 

jouw account geïmporteerd. Wanneer de palletaanvraag nog als concept staat in jouw  
zendingenoverzicht is de palletaanvraag nog te wijzigen. Vanuit jouw zendingenoverzicht kun je 
vervolgens zelf conceptzendingen bevestigen en printen.

  B.  Wanneer je op ‘Opslaan en printen’ klikt opent een nieuw scherm. Hier maak je een keuze maken 
uit	twee	mogelijke	aflevermomenten	en	dien	je	akkoord	te	geven	voor	de	palletopdracht.	Nadat	
je het vinkje voor akkoord hebt aangeklikt en op ‘Opslaan en printen’ klikt bevestig je de  
palletopdracht.	Hierna	wordt	het	verzendlabel	gedownload,	is	de	palletzending	definitief	 
ingepland en kan je het verzendlabel printen. 

5. Na	het	downloaden	van	het	verzendlabel	is	de	palletzending	definitief	ingepland.
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Verpakkingstips.

Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor het verzenden van pallets op een rijtje gezet:
•  Controleer of de pallet in goede staat is
•  Zet de zware dozen onderop en stapel de lichte dozen erbovenop
•  Stapel de dozen zo op dat ze één geheel vormen
•  Zorg ervoor dat er geen producten buiten de maten van de pallet uitsteken
•  Seal de pallet voor extra stabiliteit tijdens het transport
• 	 Verstevig	de	hoeken	eventueel	met	kartonnen	hoekprofielen

Stapel dozen op zo’n manier dat ze één  
geheel vormen. Houd daarbij rekening met  
de palletmaat.

Zet dozen goed vast op de pallet,  
bijvoorbeeld door ze te sealen. Neem hierbij 
ook de bovenste rand van de pallet mee. En  
vergeet niet om ook de lading aan de 
bovenkant te sealen.

Zorg ervoor dat de zending mooi vlak is  
aan de bovenkant. Is dit niet het geval, dan 
kan de vervoerder een toeslag in rekening  
brengen.


