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Incidentele Haalservice Plus – Meer dan 25 pakketten.

Met de incidentele Haalservice Plus van Flespakket kun je eenmalig meer dan 25 pakketten, met een 
maximaal gewicht van 23 kg, per dag op laten halen. Ook XL pakketten kunnen met de Haalservice Plus 
opgehaald worden. De incidentele Haalservice Plus kan tot twee werkdagen voor de gewenste afhaaldag 
worden aangevraagd. De Haalservice Plus is op werkdagen van 13.00 tot 18.00 uur in te plannen, met een 
tijdspanne van 30 minuten, 1 uur of 2 uur. Met uitzondering van feestdagen.

Rolcontainers en postzakken.
Om jouw pakketten op te laten halen met de Haalservice Plus maak je gebruik van rolcontainers of 
postzakken. Deze ontvang je een dag voor de ophaaldag. De rolcontainers en postzakken dienen gevuld te 
zijn voordat deze worden opgehaald. 

Aantal dagen 
per week Stedelijk Niet stedelijk

2 uur 1 uur 30 min. 2 uur 1 uur 30 min.

1 - 12 postzakken € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00

1 rolcontainer € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00

Incidenteel - 1 rolcontainer. Meerprijs per dag voor 6 extra zakken: € 6,80

* Tarieven zijn exclusief BTW.
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Structurele Haalservice Plus – Meer dan 25 pakketten.

Met de structurele Haalservice Plus van Flespakket kun je meer dan 25, met een maximaal gewicht van 23 kg, 
per dag op laten halen. Ook XL pakketten kunnen worden opgehaald. Om een abonnement op maat te laten 
maken voor een structurele Haalservice Plus dien je contact op te nemen met Flespakket.

•  Jouw pakketten kunnen 1 tot 5 dagen per week structureel opgehaald worden.
•   De Haalservice Plus is op werkdagen van 13.00 tot 18.00 uur in te plannen. 

•  Voor Haalservice Plus Stedelijk is een tijdskader van 30 minuten, 1 uur of 2 uur mogelijk. 
•  Voor Haalservice Plus Niet-Stedelijk is een tijdskader van 1 of 2 uur mogelijk.

•  Op weekend- en feestdagen is geen Haalservice Plus in te plannen.
•   Voor het inplannen van de structurele Haalservice Plus en structurele wijzigingen geldt een 

verwerkingstijd van één week en gaan altijd in op de eerstvolgende dinsdag.
•  De opzegtermijn van de structurele Haalservice Plus is één kalendermaand.

Rolcontainers en postzakken.
Om jouw pakketten op te laten halen met de Haalservice Plus maak je gebruik van rolcontainers of 
postzakken. Voor het gebruik van rolcontainers geef je in jouw abonnement aan hoeveel jij er nodig hebt. 
De rolcontainers dienen gevuld te zijn voordat deze worden opgehaald. Bij het ophalen krijg je hetzelfde 
aantal aan lege rolcontainers terug, voor het volgende ophaal moment. Wanneer je gebruik maakt van 
postzakken, krijg je het aantal benodigde postzakken van ons toegestuurd. 

Bijna door je postzakken heen? Neem dan contact met ons op! Dan krijg je nieuwe postzakken toegestuurd.
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Tarieven Haalservice Plus.

Aantal dagen 
per week Stedelijk Niet stedelijk

2 uur 1 uur 30 min. 2 uur 1 uur 30 min.

1 - 4 € 6,60 € 9,25 € 12,30 € 10,10 € 14,45 € 20,40

5 € 5,30 € 7,40 € 9,90 € 8,35 € 11,60 € 16,00

Aantal dagen 
per week Stedelijk Niet stedelijk

2 uur 1 uur 30 min. 2 uur 1 uur 30 min.

1 - 4 € 14,45 € 16,85 € 19,30 € 18,20 € 21,95 € 26,95

5 € 13,10 € 15,05 € 17,00 € 16,30 € 19,15 € 23,10

Structureel - 1 t/m 6 postzakken.

Structureel - 1 rolcontainer.

Meerprijs per dag voor 6 extra zakken: € 2,50

Meerprijs per dag voor 1 extra rolcontainer: € 6,80


