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Betreft: Decemberperiode en omrekenmodule zeevrachttarieven

NEWS-FLASH

Gewaardeerde relatie,

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden; Sinterklaas is inmiddels in het land en voordat
je er erg in hebt dienen Kerstmis en Nieuwjaar zich alweer aan. Daarom is het nu een goed moment
om u kort te informeren over het transport gedurende deze periode.
Met het oog op de naderende feestdagen laten we u nu alvast weten dat week 50 nog een
or ale laad eek is. Voor uw eventuele transporten in week 51, 52 en 53 proberen we uiteraard
in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. In week 1 2016 starten we weer met de
gebruikelijke routine, echter houdt u er wel rekening mee dat in veel landen 6 januari 2016 een
feestdag is.
Bovenstaande heeft betrekking op het Europese wegvervoer. Voor wat betreft het deepsea
co tai er er oer zij de laatste eke a het jaar ge o e eke . Allee op 1 ste Kerstdag en
oudejaarsavond zijn de terminals gesloten.
Tevens willen we u graag informeren dat onze vestiging in Rotterdam per 1 januari 2016 gaat
starten met een nieuwe offertestructuur. Hieraan gerelateerd bieden wij u een unieke extra service
in de vorm van een omrekenmodule, waarbij u zelf voor elke haven en elk gewenst type container
meteen de totaalprijs kunt zien. Voor de meest actuele tarieven in deze omrekenmodule zullen we
u continu voorzien van updates. Bij de release van deze omrekenmodule zullen we u in een
separaat schrijven nader informeren over de werking van deze module en de bijbehorende
voorwaarden.

Namens alle ede erkers a Alfo s Freriks Logistics e se ij u e u collega s al ast hele fij e
Feestdagen, en voor het nieuwe jaar veel geluk, voorspoed en gezondheid toegewenst!
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