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Eindhoven, 21 December 2020 
         Versie 1.1  
Geachte Relatie, 
 
Hierbij vindt u een overzicht van de feestdagen en brugdagen in 2021 in Nederland en in België en de regelingen die 
wij bij Van Rooijen daar rond getroffen hebben. 
 

Maa 15 & Din 16 Februari Beperkte Distributie in Nederland in zuidelijke provinciën 
2021 Carnaval NL Beperkte distributie van colligoederen in NL in de postcodes 42XX t/m 64XX. Dit geldt 

niet voor GDP zendingen. Colligoederen voor deze regio die deze dagen perse 
geleverd moeten worden, dienen vooraf bij de planning NL aangemeld te worden. 

 

Maa 5 april 2021 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout = gesloten 
Paasmaandag Alle goederen/orders en afhaalopdrachten voor uitlevering op dinsdag 6 april dienen 

uiterlijk op vrijdag 2 april bij VRE / VRT te zijn. 
 

Din 27 april 2021 Van Rooijen Eindhoven = gesloten 
Koningsdag NL Goederen voor levering op woensdag 28 april in NL moeten uiterlijk op maandag 26 

april bij VRE zijn. Goederen uit NL voor levering en opdrachten/afhalingen in België op 
maandag 27 april dienen uiterlijk maandag 26 april bij VRT aanwezig/bekend te zijn.  
Op Dinsdag 27 april is er geen pendeldienst tussen VRE & VRT. 

 

Zat 1 Mei 2021  Van Rooijen Turnhout = gesloten  
Nationale Feestdag BE  zaterdag  
 

Don 13 mei 2021 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout = gesloten 
Hemelvaartsdag Zie opmerkingen bij vrijdag 14 mei 2021. 
 

Vrij 14 mei 2021 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout beperkte distributie 
Brugdag Op vrijdag 14 mei zijn veel bedrijven gesloten. Gelieve duidelijk door te geven in uw 

verzendbestand of uw ontvangers op deze “brugdag” beleverd moeten worden. 
Pakketzendingen worden deze dag niet geleverd, tenzij u dit specifiek aangeeft.  Alle 
retailers, distributiecentra, GDP adressen en groothandels worden wel normaal 
beleverd. Overige ontvangers alleen als u specifiek aangeeft dat uw zendingen op deze 
brugdag geleverd moeten worden.  

 
Maa 24 mei 2021 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout = gesloten 
Pinkstermaandag Alle goederen/orders en afhaalopdrachten voor uitlevering op dinsdag 25 mei dienen 

uiterlijk op vrijdag 21 mei bij VRE / VRT te zijn. 
 

Woe 21 juli 2021  Van Rooijen Turnhout = gesloten  
Nationale Feestdag BE Zendingen voor levering & afhalingen in België donderdag 22 juli dienen uiterlijk op 

dinsdag 20 juli bij VRT aanwezig/bekend te zijn. VRE komt op woensdag 21 juli bij 
haar Nederlandse klanten wel goederen voor België afhalen. Deze worden echter pas 
op 23 juli geleverd. Op woensdag 21 juli is er geen pendeldienst tussen VRE & VRT. 

 
Zon 15 augustus 2021 Van Rooijen Turnhout = gesloten 
O.L.Vrouw-Hemelvaart BE Zondag 
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Maa  1 november 2021 Van Rooijen Turnhout = gesloten 
Allerheiligen Zendingen voor levering & afhalingen in België op dinsdag 2 november dienen uiterlijk 

op vrijdag 29 oktober bij VRT aanwezig/bekend te zijn. VRE komt op maandag 1 
november bij haar Nederlandse klanten wel goederen voor België afhalen. Deze 
worden pas op woensdag 3 november geleverd. Op maandag 1 november is er geen 
pendeldienst tussen VRE & VRT. 

  
Don 11 november 2021 Van Rooijen Turnhout = gesloten 
Wapenstilstand BE Zendingen voor levering & afhalingen in België op vrijdag 12 november dienen uiterlijk 

op woensdag 10 november bij VRT aanwezig/bekend te zijn. VRE komt op donderdag 
11 november bij haar Nederlandse klanten wel goederen voor België afhalen. Deze 
worden pas op maandag 15 november geleverd. Op donderdag 11 november is er geen 
pendeldienst tussen VRE & VRT. 

 

Vrij  24 december 2021 Van Rooijen Eindhoven & Turnhout rijden in beperkte mate, enkel DC 
leveringen tot 14:00 uur en op afspraak met planning daar veel bedrijven 
gesloten of vroeger gesloten zijn 

 
Zat 25 december 2021 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout = gesloten 
1e Kerstdag Zaterdag 
 

Zon 26 december 2021 Van Rooijen Eindhoven = gesloten 
2e Kerstdag Zondag 
 

Vrij  31 december 2021 Van Rooijen Eindhoven & Turnhout rijden in beperkte mate, enkel DC leveringen 

tot 14:00 uur en op afspraak met planning daar veel bedrijven gesloten of vroeger 
gesloten zijn 

 

Zat 1 januari 2022 Van Rooijen Eindhoven en Turnhout = gesloten 
Nieuwjaarsdag  
 
Wij hopen dat hiermee de organisatie van de goederenoverdracht rond deze feestdagen vlot kan 
verlopen. 
 
Uitzonderingen of andere regelingen kunnen eventueel gemaakt worden, maar steeds in overleg met de planning van 
Van Rooijen Logistiek B.V. te Eindhoven of Van Rooijen Logistiek NV te Turnhout. 
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. 
 
Aanspreekpunten: 
 
Voor zendingen NL: Ivar Termeulen, tel. 0031 (0)40-2628181 planning@vanrooijen.nl 
Voor Zendingen BE: Pieter Medaer, tel. 0032(0)14-445760 planning@vanrooijen.be 
Voor Afhalingen DE: Guido Smits, tel. 0032 (0)14-442140 VRD@vanrooijen.be 
 
Met vriendelijke groeten, De Planning, Van Rooijen Logistiek BV / NV 


