Kwaliteit & betrouwbaarheid
ACE Courier & Transport is de specialist in sneltransport en zorgt ervoor dat
uw zendingen onbeschadigd en op tijd afgeleverd worden. Dit doen wij 7 dagen
per week, 24 uur per dag, zowel in Nederland als internationaal. ACE Courier &
Transport is dé koerier die u inschakelt als kwaliteit een must is.
Wij verzorgen vrijwel iedere vorm van transport. Van pakket of envelop, tot grote en
zware vrachten, zowel nationaal als internationaal. De kwaliteit die wij leveren komt
voort uit de combinatie van het rijden met een eigen, modern wagenpark en het werken
met professionele en ervaren chauffeurs die weten hoe belangrijk uw zending is.
Hiermee onderscheiden wij ons van andere koeriersbedrijven die vaak met een groot
aantal onderaannemers werken. Wij willen alles in eigen hand houden. Met ons online
order- entrysysteem, heeft u volledig grip op uw zendingen. Als u tevreden bent, dan
zijn wij dat ook!
Neem contact met ons op als u wilt weten welke transportservice het beste bij uw
zending past. U ontvangt binnen 5 stappen het beste advies voor uw zending. Dat kan
telefonisch (088 1200 120), per mail (info@acekoeriers.nl) of met onze online adviseur.

24-uursservice

Scherpe prijzen

ACE staat 24 uur per dag,
7 dagen per week, jaar in jaar
uit voor u klaar.

ACE houdt van stabiele,
concurrerende prijzen. Daar
mag u dus op rekenen bij ACE.

100% Service

100% Zekerheid

ACE levert pure dienstverlening.
Wij nemen u alle zorg uit handen en
werken snel en efficiënt.

Door het geavanceerde routesysteem weet ACE altijd waar uw vracht,
envelop of pakket zich bevindt.

One Day Courier

Uw zending tot 750 kg vandaag nog geleverd

Als uw zending dezelfde dag geleverd moet worden, is dit een zeer voordelige keuze.
U zorgt ervoor dat uw zending uiterlijk om 10.00 uur klaar ligt, wij leveren haar
dezelfde dag voor 17.00 uur af vanuit uw locatie op een adres in Nederland.

<500 kg

0,35

€

per kilometer

ACE hanteert voorrijkosten van €15,-

<750 kg

0,50

€

per kilometer

ACE hanteert voorrijkosten van €15,-

Toeslag: avond (25%), zaterdag (50%), zondag (75%), rembours (3% minimum € 15,-)

Basic Courier
Uw zending tot 750 kg binnen 4 uur geleverd
Heeft uw zending wel haast, maar geen superhaast? Dan is onze Basic Courier qua prijs
een interessante optie. Als uw zending klaar ligt, leveren wij haar binnen 4 uur af op een
adres in Nederland vanuit uw locatie. Opgeven kan op werkdagen tot 13.00 uur.

<500 kg

0,45

€

per kilometer

ACE hanteert voorrijkosten van €15,-

<750 kg

0,60

€

per kilometer

ACE hanteert voorrijkosten van €15,-

Toeslag: avond (25%), zaterdag (50%), zondag (75%), rembours (3% minimum € 15,-)

Fast Courier

Uw zending zo snel mogelijk geleverd
<50 kg

<500 kg

<1500 kg

Fast Courier
Small

Fast Courier
Large

Fast Courier
Extra Large

0,55

€

0,60

€

0,70

€

per kilometer v.v.

per kilometer v.v.

per kilometer v.v.

Voor zendingen tot max. 50
kg die zo snel mogelijk
moeten worden afgeleverd.
De Fast Courier vervoert
uw zending zonder
onderbreking linea recta
naar de eindbestemming.

Voor zendingen tot max.
500 kg of max. 1 kubieke
meter die zo snel mogelijk
moeten worden afgeleverd.
De Fast Courier vervoert
uw zending zonder onderbreking linea recta naar de
eindbestemming.

Voor zendingen tot max.
1500 kg of max. 8 kubieke
meter die zo snel mogelijk
moeten worden afgeleverd.
De Fast Courier vervoert
uw zending zonder onderbreking linea recta naar de
eindbestemming.

Minimum ritprijs Fast Courier Small
gebaseerd op 1 uur à € 37,-

Minimum ritprijs Fast Courier Large
gebaseerd op 1 uur à € 40,-

Minimum ritprijs Fast Courier Extra
Large gebaseerd op 1 uur à € 45,-

Extra voorwaarden
• Extra stop € 20,-.
• Laad- los- & wachttijden per 15 minuten € 10,• Voorrijkosten: € 15,Toeslag: avond (25%), zaterdag (50%), zondag (75%),
rembours (3% minimum € 15,-)

Alle tarieven zijn exclusief BTW, brandstoftoeslag
en eventueel laad-, los en/of wachttijden.
Transporten vinden plaats onder AVC/CMR
voorwaarden laatste versie, deze zijn op
aanvraag beschikbaar.

Volume Courier

Uw volumezending op tijd geleverd
Directe zending
Vrachtwagen Direct

60

Bakwagen Direct

55

€

€

per uur

per uur

ACE vervoert vracht met een maximum
gewicht van 5,5 ton met behulp van een
vrachtwagen met laadklep.

ACE vervoert vracht met bijzondere afmetingen
of een bijzondere vorm met behulp van een
speciaal ingerichte bakwagen met laadklep tot
een maximum van 750 kg.

Toeslag: avond (25%), zaterdag (50%), zondag (75%), rembours (3% minimum € 15,-)

Pallet Overnight
Next day

Two days

voor 17.00 uur

binnen 48 uur

59

45

€

€

per europallet

per pallet

ACE levert binnen dit systeem maximaal
3 europallets de volgende werkdag voor
17.00 uur af op een locatie binnen Nederland*.

ACE levert binnen dit systeem maximaal
3 europallets binnen twee werkdagen voor
17.00 uur af op een locatie binnen Nederland*.

• Palletprijzen gebaseerd op europallets, blokpallets op aanvraag.
• Pallets moeten voor 14.00 uur worden aangemeld en vanaf dat moment beschikbaar zijn voor transport.
* Waddeneilanden uitgezonderd.

 088 - 1200 120  info@acekoeriers.nl

Wagenpark
Wij beschikken over een eigen en modern wagenpark, vriendelijke en betrokken
koeriers in herkenbare bedrijfskleding en eigen op- en overslagfaciliteiten. Bovendien
zijn wij gevestigd in het midden van het land van waaruit wij heel Nederland bedienen en
wij aansluiting hebben op ons Europees netwerk. Dat maakt ACE Courier & Transport
tot een zeer betrouwbare en representatieve vervoerder.

Caddy

Bus

Laadvermogen 500 kilo
B 125 x L 140 x H 115
1 europallet

Laadvermogen 1500 kilo
B 135 x L 360 x H 180
4 europallets

Bakwagen met laadklep
en schuifwand

Vrachtwagen met laadklep
en schuifwand

Laadvermogen 750 kilo
B 240 x L 400 x H 240
10 europallets

Laadvermogen max. 5500 kilo
B 240 x L 700 x H 240
16 europallets

ACE Courier & Transport B.V.
Edisonweg 17a • 3404 LB IJsselstein • 088 - 1200 120
info@acekoeriers.nl • www.acekoeriers.nl
Alle tarieven zijn exclusief BTW, brandstoftoeslag en eventueel laad-,
los en/of wachttijden. Transporten vinden plaats onder AVC/CMR
voorwaarden laatste versie, deze zijn op aanvraag beschikbaar.

