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Verzending naar Cyprus of Malta 

Malta en Cyprus behoren tot de EU. Er zijn dus géén exportdocumenten nodig. Verzending van 

pakketten naar deze eilanden gaat alléén met luchtvervoer. Luchtvervoer van alcoholische dranken 

naar deze eilanden is bij DPD én bij DHL Express verboden. Het kan wél via UPS. Hieronder de 

tarieven voor Express Saver (de minst dure optie; aflevering de volgende werkdag) ex btw per 

zending (1 of méér pakketten tegelijk naar hetzelfde afleveradres), brandstoftoeslag varieert per 

maand; mei 2021 is 19%):  

Tarief Malta en Cyprus na 50% korting; incl 19% brandstoftoeslag en 3,24 euro aflevering woonadres 

Gewicht tot Bedrag 
 

Gewicht tot Bedrag 
 

Gewicht tot Bedrag 
  

0,5 kg 83,68 
 

8,0 kg 165,88 
 

20 kg 259,74 
  

1,0 kg 89,28 
 

8,5 kg  171,30 
 

22 kg 274,77 
  

1,5 kg 95,05 
 

9,0 kg  176,68 
 

24 kg 288,51 
  

2,0 kg 100,79 
 

9,5 kg  182,01 
 

26 kg 302,32 
  

2,5 kg 106,41 
 

10 kg  187,45 
 

28 kg 316,09 
  

3,0 kg 112,21 
 

11 kg 193,37 
 

30 kg 329,84 
  

3,5 kg  117,51 
 

12 kg 200,72 
 

35 kg 361,46 
  

4,0 kg  122,92 
 

13 kg 208,10 
 

40 kg 401,35 
  

4,5 kg  128,25 
 

14 kg 215,51 
 

45 kg 441,31 
  

5,0 kg  133,63 
 

15 kg 222,88 
 

50 kg 481,23 
  

5,5 kg 139,02 
 

16 kg 230,26 
 

55 kg 521,19 
  

6,0 kg  144,43 
 

17 kg 237,67 
 

60 kg 561,11 
  

6,5 kg  149,82 
 

18 kg 244,96 
 

65 kg 601,07 
  

7,0 kg  155,11 
 

19 kg 252,43 
 

70 kg  640,96 
  

7,5 kg  160,53 
        

 

Het gewicht van uw pakket 
Onderschat het gewicht van uw pakket niet, sommige 0,75 liter flessen wegen 1,6 kg en ook het 

verpakkingsmateriaal is zwaar. UPS weegt elk pakket en berekent op basis van de 

pakketafmetingen bovendien het volumegewicht (lengte *breedte * hoogte in cm/5000). UPS 

factureert op basis van het hoogste gewicht. Het volumegewicht van de VinologixBOX6 is circa 

5,5 kg, van de VinologixBOX12 ongeveer 11,8 kg en van de VinologixBOX18 ongeveer 17,6 kg.  

Afhalen 

U kunt u pakketten wegbrengen naar een UPS pakketshop. U kunt uw pakketten ook laten ophalen 

door UPS. U kunt dit aangeven bij het aanmaken van de vrachtbrief of door te klikken op verzenden 

en dan op “een afhaling plannen”. U kunt ook bellen naar 020-5040500. Een afhaling kost per 

afhaling (ongeacht het aantal pakketten) 5,37 euro ex btw bij afhalen dezelfde dag (indien 

telefonisch 6,20 euro) en 2,89 bij afhalen op een andere dag (telefonisch 3,72 euro). 

Verzekering  

U kunt uw zending via Vinologix verzekeren, dit kost 2,50 euro per te verzekeren 500 euro, zie onze 

website bij Informatie. Vul geen bedrag in bij “aangegeven waarde zending”, indien u geen dure  

verzekering bij UPS wenst af te sluiten.  

Afleverprocedure:  

UPS verricht drie bezorgpogingen en neemt, indien de 3e poging ook niet slaagt, contact op met de 

afzender met de vraag “moet de zending op kosten van de afzender retour of moet de zending 



 
 

Verzending naar Cyprus of Malta  (versie 31-5-2021)                                                                      2 
 

worden vernietigd”. Bovendien brengt UPS in deze situatie 6,23 euro toeslag in rekening. Het is dus 

verstandig om te checken bij uw klant of het adres klopt en of aflevering in die periode succesvol kan 

zijn.  

Het volgen van uw pakketten:  

Via de UPS website kunt u de aflevering volgen via “Traceren”. U kunt ook bij het aanmaken van de 

vrachtbrief uw emailadres invoeren en aangeven in welke situaties u een email wenst te ontvangen. 

Indien wij de vrachtbrief voor u maken, regelen wij dit voor u. 

Hoe met UPS te verzenden? 

Neem ruim tevoren contact op met Vinologix. Als u regelmatig met UPS gaat verzenden, vragen wij 

voor u een UPS klantnummer aan, waarna u bericht krijgt over username en wachtwoord en kunt 

inloggen op de website www.ups.com. U kunt dan via de UPS website een zending aanmaken, het 

pakketlabel = (de vrachtbrief) printen en uw pakketten door UPS laten afhalen. Via “Tijd en kosten 

berekenen” ziet u de bruto vervoersbedragen (inclusief de die periode geldende brandstoftoeslag), 

hierop krijgt u bij verzending via WW Express Saver tenminste 50% korting. Kies niet andere 

verzendmogelijkheden als Express of Expedited, hierop krijgen we minder korting, waardoor de 

transportkosten hoger zijn dan bij WWW Express Saver. 

Als u maar sporadisch een verzending met UPS heeft, kunnen wij het UPS pakketlabel voor u gereed 

maken en naar u mailen. Hiervoor rekenen wij 10 euro. Te verschaffen gegevens (zijn alle verplicht!): 

Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 

Persoonsnaam of Naam contactpersoon 

Straat en huisnr 

Nadere info: naam gebouw; nummer appartement; etage etc (indien van toepassing) 

Postcode 

Plaats 

Land 

Telefoonnummer 

Emailadres  

Aantal pakketten naar dit adres 

Gewicht per pakket: 

Te verzekeren waarde gehele zending  

Verzekering via Vinologix of via UPS? 

Inhoud pakket: alcoholische drank etc 

 

 

 

 

 

 

 

 


