
PAKKETTEN

1. Kies Kwaliteit 
 
Zorg dat de verpakking van goede kwaliteit is. Gebruik bij 
voorkeur een nieuwe verpakking of een gebruikte doos die 
in goede conditie is. Houd rekening met de stevigheid en 
duurzaamheid van de doos. Een geschikte doos dient het 
gewicht van de zending te kunnen dragen.

2. Verwijder oude labels 
 
Zorg dat de oude labels van de doos zijn verwijderd.  
Dit voorkomt verwarring.  

3. Voorkom loze ruimte  
 
Plaats vulmateriaal op de bodem van de doos en vervolgens 
rond het te verzenden item. Zorg ervoor dat er geen 
ruimte over is en dat het item niet kan bewegen. Als u voor 
vulmateriaal kiest, zorg er dan altijd voor dat dit voldoende 
ondersteuning biedt voor het gewicht van de inhoud van de 
zending. Sommige materialen kunnen inzakken of leeglopen 
onder het gewicht van de inhoud, waardoor er mogelijk 
lege ruimtes in de doos ontstaan. Plaats de inhoud van 
uw zending altijd in het midden van de verpakking op ten 
minste 6 cm afstand van de buitenwanden of hoeken. 
 
Het is belangrijk om loze ruimtes in de doos volledig op te 
vullen zodat de inhoud niet kan bewegen tijdens transport. 

4. H-taping 
 
Zorg ervoor dat alle naden zijn afgedicht volgens de 
H-tapingmethode: 
- Breng 1 stuk tape aan over de middennaad.  
- Breng 2 stukken tape aan over beide randen. 
- Breng meerdere stukken tape aan bij zwaardere  
   zendingen 
- Herhaal de H-tapingtechniek zodat zowel de naden  
   aan de boven- als onderkant zijn dichtgeplakt.

PALLETS 

1. Stapel in kolommen 
Kolommen zorgen voor maximale stapelsterkte. Als de 
inhoud stevig is, kunt u de zogenaamde ‘metselstijl’ voor 
extra stabiliteit gebruiken.

2. Laat niet uitsteken  
Items dienen op de pallet te passen, zonder over de 
randen uit te steken. Pallets met uitstekende lading 
worden wel aangenomen, maar omdat deze pallets 
gemakkelijk beschadigd raken of andere zendingen 
kunnen beschadigen geven we de voorkeur aan 
zendingen die passen op de pallet.

3. Hou het vlak  
Met een vlakke bovenkant zijn ze sterk, compact en 
stapelbaar. Voor niet-stapelbare pallets brengen we een 
toeslag in rekening.

4. Omsnoeren of wikkelen  
Gebruik omsnoeringsband en/of wikkelfolie om artikelen 
op de pallet op hun plaats te houden. Bij wikkelfolie dient 
de pallet zelf ook te worden ingepakt.

5. Breng duidelijke stickers aan 
Pallets worden voor vervoer gestapeld, dus stickers 
moeten op de zijkant worden aangebracht en aan de kant 
waar de pallet wordt geladen met heftruck, en niet op de 
bovenkant.

6. Stapelbaar of niet stapelbaar? 
Pallets worden voor vervoer gestapeld, dus stickers 
moeten op de zijkant worden aangebracht en aan de kant 
waar de pallet wordt geladen met heftruck, en niet op de 
bovenkant.
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VLOEISTOFFEN EN POEDERS 

Veel gebruikte huishoudelijke vloeistoffen en poeders zijn 
geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moeten aan strikte 
regels voldoen voor het vervoer door de lucht of over de weg. 
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover?  
Neem dan contact op met onze afdeling operatie. 

Als de items niet zijn geclassificeerd als gevaarlijke goederen 
maar aan strikte verpakkingsregels moeten voldoen, kunnen 
de volgende stappen helpen om vertraging, verlies of schade 
te voorkomen.

Zorg ervoor dat vloeistoffen in lekvrije verpakkingen zitten 
en beschermd zijn met sterk materiaal zoals schuimplastic. 
Verpak ze luchtdicht in een plastic zak voordat u ze in een 
dubbelwandige doos plaatst. 

Plak de houder of zak waarin semi- vloeibare, vettige 
of sterk ruikende substanties zitten stevig dicht met 
tape. Verpak het in vetvrij papier voordat u het in een 
dubbelwandige  doos  plaatst.

Poeders en fijnkorrelig materiaal moeten worden verpakt 
in stevige plastic zakken, goed worden dichtgeplakt en 
vervolgens worden verpakt in een houten kist.

GEVAARLIJKE GOEDEREN  
WIST U DAT?
Smaakstoffen, parfums, batterijen, spuitbussen, chemicaliën en 
elektronische onderdelen geclassificeerd kunnen worden als 
gevaarlijke goederen? Wij helpen u graag verder met al uw vragen. 
Neem contact op met onze afdeling operatie voor meer informatie. 
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