
ALSO services Logistiek - Installatie

ALSO LOGISTICS SERVICES

In ons pan-Europese logistieke netwerk met een oppervlakte van bijna 300.000 m2 verwerken we 
tot 14 miljoen pakketjes van verschillende groottes, van kleine USB-sticks tot grote printersystemen. 
Diensten variëren van order tracking gedurende het bestelproces tot pan-Europese track-and- 
trace-systemen.
 
Maar er is meer… Logistiek is veel méér geworden dan een pakket versturen. Tegenwoordig zit er 
een heel portfolio aan value added services bij. ALSO biedt services aan op het gebied van logistiek, 
datamanagement, branding en systeemconfiguratie. Zo nemen wij voor u werk uit handen en daardoor 
kunt zich op uw eigen core business focussen. Een bijkomend voordeel is dat producten en diensten 
sneller kunnen worden geleverd omdat het langs minder locaties hoeft voordat het bij de eindklant 
arriveert.
 
Bekijk bijgaand ALSO’s dienstenportfolio met indicatieve tarieven of neem contact op met uw  
accountmanager om de diverse mogelijkheden te bespreken.



ALSO Nederland B.V. 
Inundatiedok 18 
3439 JJ Nieuwegein 
Nederland

www.also.nl

Installatie & Configuratie Service Vanaf prijzen / per stuk

Notebook / Desktop  Image installatie, vanaf 25 stuks ** € 16,00

Mobile device   Plaatsen sim kaart € 2,50

Mobile device   Volledige registratie (Serial/Pin/Puk/IMEI numbers)  
+ sim kaart plaatsen

€ 5,00

Mobile device  Screen protector plaatsen (Screen Force) € 3,50

Data wipe service   Blancco vanaf 25 stuks € 10,00

Logistieke services Vanaf prijzen / per stuk

Bundelen van artikelen, prijs per bundel         
(in originele product verpakking)

€ 1,50

Bundelen van artikelen, in shrink wrap seal      
(l x b x h : 50 x 35 x 10 Cm als standaard maximum) vanaf 25 stuks

op aanvraag

Logo graveren in apparatuur (telefoon / tablet) € 12,50

Sticker of label plaatsen op apparatuur € 1,45

Hoes of sleeve bedrukken, vanaf 25 stuks, enkele kleur, Transfer bedrukking € 9,50

Promotie materiaal toevoegen aan uw zendingen + dropshipment service   
(in originele verpakking) vanaf 50 stuks

€ 0,50

Levering in speciale verpakking op locatie, karton en plastic vrij, vanaf 50 stuks € 7,50

Project services Vanaf prijzen / per stuk

Opslag en distributie van uw voorraad, per Euro pallet (ALSO goederen) * € 3.50 / week

Deelleveringen van uw voorraad op aanvraag

Leveren uitgepakte apparatuur, in rolcontainer op locatie op aanvraag

3Rd party / drop shipment leveringen, met eigen pakbon en logo op aanvraag

Levering large format printer en display producten op locatie op aanvraag

RMA pick-up service, afhankelijk van volume en afstand naar het warehouse  
Nieuwegein, NL

op aanvraag

Koerier leveringen, afhankelijk van volume en afstand, ex warehouse Nieuwegein, NL op aanvraag

Export leveringen, enkel van goederen geleverd door ALSO, vanuit Nederland op aanvraag

Prijzen Services excl. opstartkosten
(*) Prijs exclusief in- en uitslag & administratie kosten 
(**) Image aan te leveren door- en voor risico partner
Prijzen onder voorbehoud tussentijdse wijzigingen.


