
 

 

 

Expeditieschema feestdagen voorjaar 2020.                              
                                                                                       Oldenzaal, februari 2020 
Geachte relatie,  
Om u gedurende de feestdagen in het voorjaar van 2020 optimaal van dienst te zijn, willen we u verzoeken met 

onderstaand expeditie-schema rekening te houden. Voor alle niet vermelde dagen vragen we u vriendelijk om 

uw bestelling vroegtijdig aan ons door te geven. Graag zien we minimaal één werkdag tussen het opgeven  van 

uw bestelling en het afleveren, zodat we voldoende aandacht kunnen geven aan uw order.                           

Onderstaand schema is alleen van toepassing op ons eigen vervoer en niet op het vervoer via Bouw Logistiek 

en / of van derden.   

Week 16 /2020, Pasen:  
Aflever dag:                Nieuwe aflever dag:  Bestelling uiterlijk opgeven: 

Maandag  13 april  Vrijdag 10 april   Donderdag 9 april voor 11.00 uur. 

 

Dinsdag 14 april   Blijft dinsdag 14 april  Donderdag 9 april voor 16.00 uur. 

 

Woensdag 15 april  Blijft woensdag  15 april  Dinsdag 14 april voor 10.00 uur, bij 

voorkeur in het weekend per e-mail/fax. 

Week 18 /2020, Koningsdag 
Aflever dag:                 Nieuwe aflever dag:  Bestelling uiterlijk opgeven: 

Maandag  27 april  Vrijdag 24 april   Donderdag 23 april voor 11.00 uur. 

 

Dinsdag 28 april   Blijft dinsdag 28 april  Donderdag 23 april voor 16.00 uur. 

 

Woensdag 29 april  Blijft woensdag  29 april  Dinsdag 28 april voor 10.00 uur, bij 

voorkeur in het weekend per e-mail/fax. 

Week 19 /2020, Bevrijdingsdag 
Aflever dag:                Nieuwe aflever dag:  Bestelling uiterlijk opgeven: 
Maandag 4 mei   Vrijdag 1 mei   Donderdag 30 april voor 10.00 uur 

Dinsdag 5 mei   Maandag 4 mei   Donderdag 30 april voor 11.00 uur   

Woensdag 6 mei   Blijft woensdag 6 mei  Maandag 4 mei voor 10.00 uur, bij 

voorkeur in het weekend per e-mail/fax. 

  

Week 21 /2020, Hemelvaart 
Aflever dag:                Nieuwe aflever dag:  Bestelling uiterlijk opgeven: 

Donderdag  21 mei 

Brabant:   Vrijdag 22 mei   Dinsdag  19 mei voor 10.00 uur. 

         

Omgeving Noord Holland Woensdag 20 mei  Maandag 18 mei voor 11.00 uur 

 

Vrijdag 22 mei   Blijft vrijdag 22 mei  Dinsdag 19 mei voor 11.00 uur. 

 

Week 23 /2020, Pinksteren 
Aflever dag:                Nieuwe aflever dag:  Bestelling uiterlijk opgeven: 

Maandag 1 juni   Vrijdag 29 mei   Donderdag 28 mei voor 11.00 uur. 

 

Dinsdag 2 juni   Blijft dinsdag 2 juni  Donderdag 28 mei voor 16.00 uur. 

 

Woensdag 3 juni    Blijft woensdag 3 juni  Dinsdag 2 juni voor 10.00 uur, bij   

voorkeur in het weekend per e-mail/fax. 

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en goede verkopen toe.  

Met vriendelijke groeten,  

De Monnik Dranken, 

 

Afdeling Logistiek – Verkoop 


