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CMR-vrachtbrieven, prestatiebladen, tachograafschijven … 

Speciale actie van 15/10/2021 tot 31/10/2021 
 

Ondanks de blijvende stijging van de papierprijs heeft UPTR besloten om enerzijds haar 

tweejaarlijkse "CMR"-actie te behouden en anderzijds om haar prijzen van 

vervoersdocumenten niet te verhogen, zodat u uw CMR-vrachtbrieven en andere kleine 

benodigdheden aan een voordelige prijs kunt bestellen. 
 

Blanco CMR's kunnen worden opgehaald bij onze REMCO-depots (alleen CMR in blokken, 

laser 4/3/2/1, continu 21cm en -50km). Alle andere goederen kunnen worden afgehaald in de 

UPTR-kantoren of naar uw adres gestuurd (verzendkosten voor uw rekening). 

 

Aarzel niet uw bestelling te plaatsen tijdens deze 15-daagse actie! 

→  CMR Vrachtbrieven                                                                

Opdruk vanaf minimum 50 blokken – GRATIS TIJDENS DE ACTIEPERIODE!!! 

Logokosten van 25€ enkel bij de eerste bestelling.   

Leveringstermijn voor CMR’s met opdruk +/- 5 weken. 

 

Omschrijving Promo prijs 

CMR blokken blanco (4 ex – 25 cmr’s/blok) 29,50€/doos 

CMR blokken met opdruk (4ex – 25 cmr’s/blok) 

minimum 50 blokken               
2,95€/blok 

CMR kettingformulier 21 cm (4 ex – 500 sets/doos)   47,95€/doos 

CMR kettingformulier 24 cm (4 ex – 500 sets/doos)   

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
38,96€/doos 

CMR laser 1/2/3/4 of 4/3/2/1 (4 ex – 500 sets/doos)  77,00€/doos 

Vervoerdocumenten -50km (100 sets/blok)                 60,00€/doos 

Dagelijkse prestatiebladen (2 ex – 50 sets/blok)                     29,50€/doos 

Prijzen excl. BTW 

→  Tachograafschijven 

5 dozen + 1 gratis zolang de voorraad strekt!!!  

Omschrijving Prijs per doos Prijs voor 6 dozen 

BLU 11 “3300 T/min” (100 schijven/doos)     3,20€/doos 16,00€ 

BLU 15 “100 km/h (actros) “ (100 schijven/doos) 2,20€/doos 11,00€ 

KIENZLE 125-24/2EC4B 4,90€/doos 24,50€ 

KIENZLE 125-330-24EC4K (100 schijven/doos)  7,00€/doos 35,00€ 

KIENZLE 125-4000-24EC4S (100 schijven/doos)       6,70€/doos 33,50€ 

Prijzen excl. BTW 



 

 

Speciale actie van 15/10/2021 tot 31/10/2021 

BESTELBON 

Enkel per mail terug te sturen naar UPTR: order@uptr.be 
 

Firma: ……………………………………………...……………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………........  

Postcode: ....................  Gemeente: ………………………………… Tel./GSM: ............................. 

BTW:……………………………………………………….. E.mail: ……………………………........... 

 

Hoeveelheid CMR vrachtbrieven 

 Doos/dozen CMR blokken blanco  

 CMR blokken met opdruk  (min. 50 blokken en per veelvoud van 

50) Recent en duidelijk model bijvoegen!!! 

 Doos/dozen CMR kettingformulier             

❑ 21 cm                                     ❑ 24 cm (afneembare randen)                                

 Doos/dozen CMR laser  

❑  samenstelling 1/2/3/4          ❑ samenstelling 4/3/2/1                           

 Doos/dozen vervoerdocumenten -50km  
 

Hoeveelheid Dagelijkse prestatiebladen 

 Doos/dozen dagelijkse prestatiebladen  
 

Hoeveelheid Tachograafschijven  

 Doos/dozen BLU 11 “3300 T/min” (100 schijven/doos)     

 Doos/dozen BLU 15 “100 km/h (actros) “ (100 schijven/doos) 

 Doos/dozen KIENZLE 125-24/2EC4B 

 Doos/dozen KIENZLE 125-330-24EC4K (100 schijven/doos)  

 Doos/dozen KIENZLE 125-4000-24EC4S (100 schijven/doos)       

Leveringsadres (verzendkosten voor uw rekening)                    Facturatieadres 
                                 

…………………………………….. 

 

.…………………………………… 

 

.………………………………… 

 

 

…………………………. 

 

Datum & handtekening 

 .…………………………….……… 

 

..……………………………….…… 

 

...…………………………………... 
 

 

Openingsuren: …………………………………………………. 
 

Voor grote hoeveelheden blanco CMR’s kan de leveringstermijn langer zijn.  

Gelieve hiermee rekening te houden. 
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