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Fragtregulering pr. 01.01.2018

….. Generel info vedr. booking samt opmærkning og krav til fragtbreve/følgesedler
Gfgf
Pr. 01.01.2018 regulerer vi vore fragtpriser grundet udefrakommende påvirkninger af vort omkostningsniveau.
Reguleringen af fragtpriserne er bl.a. forårsaget af følgende faktorer:

G







Stigende lønudgifter med påvirkning af såvel egne driftsaktiviteter som leverandørpriser
Mangel på chauffører/transportkapacitet, der medfører højere omkostninger for adgang til god og stabil
transportkapacitet i Danmark
Mindre udlastning/produktivitet pga. skærpede kundekrav mht. tidsvinduer og terminslevering samt stigende krav
til rapportering og opfølgninger
Øget ubalance i godsmængder til/fra Sjælland
Fremkommeligheden på flere motorvejsstrækninger samt i byområder er forværret med lavere produktivitet til
følge.

Nedenstående regulering af vore transportpriser er udtryk for, at vi ikke fuldt ud kan effektivisere os ud af ændringerne i
pris- og markedsforhold, hvorfor vi ser os derfor nødsaget til at hæve vore takster pr. 01.01.2018 med 6,7 %.
Vi har gennem længere tid haft fokus på, om vore bookinger fra jer er korrekte samt at opmærkningen af jeres gods er
korrekt. Vi må konstatere, at der er en del fejl samt mangler og derfor iværksætter vi følgende tiltag:
1.
2.
3.

…..

Det er meget vigtigt, at I booker korrekt til aftalt bookingtid, så vi kan planlægge afhentning og udkørsel optimalt.
Der er alt for stor risiko for ringere kvalitet, såfremt vi ikke har de rigtige oplysninger i god tid.
Opmærkning af gods skal være tydelig på alle paller og tapes/klistres fast - gerne på begge sider af pallen, så
vort lagerpersonale nemt kan aflæse modtager.
Kravene til fragtbreve og følgesedler bliver større og større fra hver enkel modtager og alle vil have papirerne på
forskellige måder. Derfor er vi nødsaget til at lave en ny model vedr. leveringer til centrallagrene.
Følgeseddel skal hæftes bag på fragtbrevet inden afgang fra jer. De af vore kunder, der i dag ikke skriver
fragtbreve ud, bliver nødt til at gøre det, når modtager er et centrallager. Derudover vil vi gerne have alle
følgesedler på denne mailadresse – centrallager@nagel-liller.dk - så vi har mulighed for at printe ud, såfremt der
sker fejl f.eks. hvis følgesedlen ikke kommer med fra afsender, bortkommer etc.

Med disse fælles tiltag håber vi at forbedre vor service og kvalitet overfor både vore og jeres kunder og vi går jo snart ind i
julemåneden, så der skal vi være klar til en sikker drift.
Såfremt der er spørgsmål til booking mm – er I velkomne til at kontakte Lasse Rix på telefon 88728007.
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Thomas L. Christensen

Member of the Danish Freight Forwarders Association and
the Nordic Association of Freight Forwarders. All services
rendered are subject to the General Conditions of the
Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015).
As contracting party cf. § 3 B the conditions limits the
freight forwarder’s liability for loss of, deterioration of, or
damage to goods to SDR 8.33 per kilo and for delay to the
amount of the freight, and for all other loss to SDR 100,000
in respect of each assignment (§ 21).

As intermediary cf. § 3 C the freight forwarder’s liability is limited to
SDR 50,000 in respect of each assignment and totally in the event of
any one occurrence to SDR 500,000 (§ 24). For storage, the total
liability is limited to SDR 500,000 for damage occurring in the same
occasion (§ 25). Special attention is directed to the network clause (§
2); claims against the freight forwarder are statute-barred after one
year (§ 28); and the lien on goods (§ 14) applies to both current and
previous claims.

