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TYPE 
 VOERTUIG

Max. 
gewicht

Max. 
volume

Max. lengte 
Langste zijde

A
(personenwagen)

150 kg 0,5 m3 L: 1,00 m
H: 0,50 m

C
(type Citan, Partner)

400 kg 1 m3

1 pal.
L: 1,25 m
H: 1,10 m

CK+
(koelwagen)

400 kg 1 m3

1 pal.
L: 1,20 m
H: 0,85 m

CK-
(vrieswagen)

400 kg 1 m3

1 pal.
L: 1,20 m
H: 0,85 m

L
(type Vito)

450 kg 2 m3

2 pal.
L: 2,30 m
H: 1,20 m

S
(type Sprinter)

1200 kg 3 m3

3 pal.
L: 3,20 m
H: 1,75 m

SX
(type Sprinter laadbrug)

1000 kg 3 m3

3 pal.
L: 3,20 m
H: 1,75 m

Opgelet: Maximum gewicht voor laadbrug: 250 kg

X
(overige)

op aanvraag
grote transporten > vrachtwagens



SPRINTER
NCS respecteert de gevraagde cutt-off time
- wagenpark: alle types
- zending kan in functie van deadline gecombineerd  

worden
- Nationaal / Internationaal
- uitvoering door NCS-koeriers
- service kan aangevraagd worden  

op werkdagen
- kilometertarief 

NEXT DAY
NCS geeft uw 24u zending aan  
een distributiepartner
- opdracht doorgegeven dag A voor 16u /  

levering dag B tijdens de kantooruren
- ophaling beperkte regio’s: Brussels arr. /   

Vlaams-Brabant / Leuven / A’pen / Gent
- levering: Nationaal 
- wagenpark: personenwagen – kleine bestelwagen        
- volumebeperking 
- service kan op werkdagen
- zonetarief  

HALF-DAY DELIVERY
Opdracht doorgegeven dag A voor 11u / levering PM 
dag A 
Opdracht doorgegeven dag A na 11u / 
levering AM dag B
- wagenpark : personenwagen - kleine bestelwagen
- volumebeperking
- deze service kan binnen de regio’s: Brussels arr. / 

Vlaams-Brabant / Leuven /  A’pen / Gent
- uitvoering door NCS-koeriers
- service kan op werkdagen
- kilometertarief

HOT-SHOT
NCS gaat tot het uiterste voor uw zending
- wagenpark: alle types
- zending wordt nooit gecombineerd/
 TOPPRIORITAIR
- Nationaal / Internationaal 
- uitvoering door NCS-koeriers
- service kan 24/24 & 7/7
- permanente feedback
- speciale richtlijnen / ad-hoc instructies
- kilometertarief 

NEXT DAY SUPERIOR
NCS levert uw zending 100% in eigen beheer 
- opdracht opgegeven dag A voor 16u /
 levering dag B tijdens de kantooruren
- ophaling: beperkte regio’s: Brussels arr. / 

Vlaams-Brabant / Leuven / A’pen / Gent  
> andere regio’s: mogelijk mits toeslag

- levering: Nationaal
- wagenpark: personenwagen – kleine bestelwagen
- volumebeperking
- service kan op werkdagen
- actieve opvolging: speciale richtlijnen/ad-hoc instructies
- zonetarief
 
INTERNATIONAAL
Documenten en pakketten wereldwijd 
Sinds vele jaren werken wij hiervoor samen met be-
kende wereldkoerier firma’s. Wij volgen uw zending 
op tot de eindbestemming bij uw Internationale klant/
partner.
On-board courier service
Uw prioritaire, waardevolle en vertrouwelijke zending 
wordt individueel begeleid. Zendingen die heel 
dringend zijn en via het normale kanaal niet tijdig 
leverbaar zijn, kunnen wij voor U dezelfde dag op de 
bestemming leveren. Leveringstermijn in functie van 
de afstand en de vluchtschema’s.

Koelwagen type CK +
- T° registratie (van 0°C tot + 20 °C)
- uitvoering door NCS-koeriers
- kilometerprijs / minimumtarief
- prijsvoorstel / inlichtingen op aanvraag

Koelwagen type CK -
- T° registratie (van – 20°C tot 0°C)
- uitvoering door NCS-koeriers
- kilometerprijs / minimumtarief
- prijsvoorstel / inlichtingen op aanvraag

Sinds de oprichting in 1982 weet New Customservice zich stevig op de 
kaart te zetten binnen de koerierswereld.

NCS profileert zich gaandeweg als een dynamische KMO in volle  
expansie. Blijvend investeren in competente medewerkers, synergie 
binnen alle NCS-departementen en een up-to-date duurzaam wagenpark 
vormen de hoekstenen van onze gewaardeerde professionaliteit.

ONS OFFICE TEAM
Dagelijkse leiding:  management@newcustomservice.be
Freddy Schoevaerts (CEO) 
Vanina Beeckman (COO / HSO)
Wim Weyler (CFO / CTO)

Dispatch:   dispatch@newcustomservice.be
Saïd Labsir 
Bjorn Adams

Klantendienst/facturatie: klantendienst@newcustomservice.be
Marleen Vanden Meersschaut 
Myriam Aerts
Vladimir Kurjatkin

Verkoop: 
Patsy Janssen  patsy@newcustomservice.be
Michel Pauwels  michel@newcustomservice.be

ONS ROAD TEAM
Onze chauffeurs zijn uiteraard van cruciaal belang. NCS-koeriers zijn uw 
en ons visitekaartje op het moment dat zij uw zending ophalen of afleveren 
bij uw klant of leverancier. Hun vriendelijk voorkomen en alerte houding 
liggen aan de basis van onze langetermijnrelatie.

Uw transportpartner sinds 1982

NCS vervoert uw temperatuurgevoelige zendingen – producten - labostalen bestemd voor analyse, …  
met gekend engagement door deze tijdig op de correcte temperatuur bij uw bestemmeling aan te leveren.

U opteert voor een geconditioneerde wagen in functie van  
de vereiste temperatuur van - 20°c tot + 20 ° C

Naast onze diensten “NCS Couriers” en “NCS Thermo Care”, heeft NCS zich gaandeweg gespecia-
liseerd in het gericht uitwerken van uw “PREMIUM” transporten, uw specifieke projecten. Duidelijke 
communicatie en flexibel engagement zijn de sleutelfactoren voor het geslaagd uitrollen van uw 
gepersonaliseerd project.

Regelmatige, vaste navettes en distributie/tournees
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks

Projecten op maat
- Creatieve sales-en marketingacties
- Ritten eindejaars- en relatiegeschenken
- Voertuig met chauffeur tegen dag forfait of 1/2 dag forfait
- Vaste avondritten

Regelmatig of éénmalig NCS-transport binnen Europa

Belangrijke, kostbare en/of kwetsbare goederen te leveren met bestelwagen of vrachtwagen


