
  

   

Tarieven & 
Contracten 
Leg afspraken centraal vast en houd 
alle informatie bij de hand. 

In transport is het gebruikelijk dat er tariefafspraken worden 
gemaakt voor transportopdrachten. Per gewicht, tijd, rit, aantal 
kilometers of staffel. De keuzelijst lijkt oneindig. En dan hebben 
we het nog niet eens over toeslagen voor expres leveringen, 
tolwegen of extra handelingen tijdens een order. Mist u het 
overzicht aan tarief- en contractafspraken? Kost het berekenen 
van de juiste prijs met alle mogelijke opties teveel tijd? Glippen 
foutieve berekeningen iets te vaak door de controle?   
 

Voorkom dat een gebrek aan overzicht uw marges onder druk 
zetten. Leg de meest ingewikkelde tariefafspraken per klant vast en 
calculeer transportkosten eenvoudig zodra de benodigde gegevens 
zijn ingevoerd. Met één druk op de knop berekent u de prijs voor een 
nieuw transport en met hetzelfde gemak mailt u de offerte naar uw 
contactpersoon of zet u deze om in een transportopdracht. Dat 
voorkomt fouten en versnelt de administratieve afhandeling.   
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Lever op basis van criteria 
 
Vereist de levering een specifieke actie van uw 
chauffeurs? Moeten uw chauffeurs bijvoorbeeld een 
sleutel ophalen of eist uw klant dat goederen met een 
bepaald type voertuig geleverd worden? Benut de 
flexibiliteit van Boltrics’ TMS die deze criteria 
mogelijkheid out-of-the-box biedt. Leg criteria en 
acties heel gemakkelijk vast voor uw administratie, 
informeer uw chauffeurs en maak op klantniveau 
onderscheid aan. 
 

Combineer meerdere orders op één 
adres 
 
Een trailer met meerdere orders voor één klant op één 
afleveradres. Hoewel er meerdere handelingen bij 
komen kijken om de transportorder voor te bereiden, 
hoeft u maar één keer op en neer te rijden. Realiseer 
een gecombineerd tarief voor uw klant, leg de 
afspraken vast en laat het systeem voor u de 
bijbehorende prijs berekenen. Reduceer daarnaast met 
een heldere omschrijving op de factuur het aantal 
klantvragen. Zo vermindert u het aantal telefoontjes én 
verlaagt u de administratielast. 
 

Benut de voordelen van de calculator 
 
Vergeet complexe Excel-formules, maar bereken de 
prijs voor nieuw transport snel (en automatisch). Voer 
de benodigde gegevens in het TMS en laat het systeem 
het rekenwerk voor u uitvoeren. Daarnaast mailt u één 
druk op de knop de offerte naar uw contactpersoon of 
zet u deze om in een transportopdracht. Zijn er geen 
tariefafspraken gemaakt? Dan gebruikt de calculator 
standaard de algemene transport prijslijst. Zo wordt er 
nooit iets vergeten. 
 

Laat geen geld liggen met 
subcontractors 
 
Maakt u gebruik van subcontractors voor de uitvoering 
van transportopdrachten? Leg tariefafspraken per 
subcontractor vast in het TMS voor een transparante 
administratie. Zodra u in het systeem een 
transportopdracht toewijst aan 
 
 
 
 
 
 

een subcontractor ziet u meteen de bijbehorende 
tariefafspraken, evenals de marge die op de 
betreffende transportopdracht wordt behaald. De 
factuur van de onderaannemer controleert u vervolgens 
eenvoudig door de koppeling van de transportopdracht 
met de tariefafspraak. Werkt u met self-billing? Geen 
probleem, want ook dat is mogelijk met het TMS van 
Boltrics. 
 

Vergroot uw marge met een charter 
overzicht  
Heeft u een netwerk aan charters tot uw beschikking? 
Voeg dan de vaste tarieven van charters toe aan het 
TMS. Dan ziet u per order welke charter het voordeligst 
is en weet u direct wat uw marge is op een 
transportorder. 
 

Biedt flexibiliteit met tijdsleveringen 
 
Geef uw klanten de vrijheid om zelf te bepalen wanneer 
een levering afgeleverd mag worden met 
tijdsvensterleveringen. Gelden er verschillende 
tariefafspraken per tijdsvenster? Dan wilt u deze ook 
meenemen in uw factuurrun. Leg afwijkende 
voorwaarden vast op klant- of orderniveau en gebruik 
deze opnieuw wanneer gewenst.  
 

De mogelijkheden op een rij 

• Reken af op basis van laad-/losadres, 
transporttype, hoeveelheid, formaat en/of 
gewicht. 

• Belast wachttijden door aan uw klant. 
• Voeg ongeplande retouren eenvoudig toe aan 

uw factuur. 
• Leg additionele handelingen vast. 
• Bereken moeiteloos de relevante toeslagen. 
• Combineer vast (forfait) en variabel tarief. 
• Documenteer de geldigheidsduur van 

tarieven. 
 
 
 


