
Aanlevervoorwaarden PackNed 

 

 

Bij aanlevering van goederen dient de zending aan de onderstaande voorwaarden te voldoen: 

 Algemeen: 

1. Leveringen mogen in geen geval een gevaar vormen voor onze medewerkers. Bij twijfel zal een 

zending geweigerd worden. 

2. Aanlevering op vestigingsadres is mogelijk van maandag tm vrijdag tussen 09.00u en 17.00u. 

Leveringen waarvoor overeengekomen is dat deze dezelfde dag verwerkt zullen worden, moeten voor 

12.00u aangeleverd zijn. 

3. Aanlevering van voorraad moet vooraf aangemeld worden in WMS (inkooporder). Indien er niet met 

WMS is gekoppeld, dient de aanmelding per email gedaan te worden. 

4. Alle leveringen dienen vrij van kosten te worden aangeleverd. Zendingen die aangeboden worden als 

COD, DAP-NP, express met de optie ‘receiver pays’ etc zullen worden geweigerd. 

5. Zendingen worden niet opgehaald bij Pakketshops, Parcelpoints en andere afhaalpunten. 

6. Alle zendingen moeten deugdelijk verpakt zijn en voorzien zijn van een complete pakbon en/of 

retourformulier. De pakbon moet duidelijk herkenbaar aan de buitenzijde van de 1e verzendeenheid 

aangebracht zijn of er moet een duidelijke aanduiding zijn waar de pakbon te vinden is. Een 

retourformulier mag ook in de zending zitten. Zendingen zonder pakbon of retourformulier worden 

niet in behandeling genomen. 

7. Alle aangeleverde (voorraad-)items moeten per SKU deugdelijk verpakt zijn en voorzien zijn van goed 

zichtbare sticker of label met daarop de in WMS gebruikte produktcode en produktnaam. Is dat niet 

het geval, zal de levering niet in behandeling genomen worden. 

Dozen: 

8. Dozen moeten voorzien zijn van naam opdrachtgever/klantnaam en afzender. Het totale gewicht van 

een doos mag niet hoger zijn dan 23kg, conform de ARBO-wetgeving geldend in Nederland.  

9. Dozen dienen geschikt voor verzending en voldoende stevig te zijn zodat deze goed gestapeld kunnen 

worden. Beschadigde dozen kunnen geweigerd worden. 

10. Wanneer een levering bestaat uit meer dan 9 dozen, kan deze uitsluitend op (een) pallet(-s) worden 

aangeboden.  

11. Dezelfde SKU’s dienen gegroepeerd te worden in één doos. Wanneer dit niet mogelijk is en er 

verschillende SKU’s in 1 doos verpakt zijn, dient er een duidelijke scheiding per SKU te worden 
aangebracht. 

Bij grote hoeveelheden moeten de pallets per SKU geladen worden.  

Pallets: 

12. Een pallet mag maximaal 200cm hoog worden gestapeld en alleen Europallets of stevige eenmalige 

pallets in Europalletformaat (80*120cm) zijn toegestaan. Het maximale gewicht per pallet is 700kg. 

Indien nodig kunnen Europallets worden omgeruild. 

13. Pallets dienen met folie omgewikkeld te worden en aan de buitenzijde voorzien te zijn van pakbon, 

bedrijfsnaam van opdrachtgever/klantnaam en afzender. 

14. Dezelfde SKU’s dienen gegroepeerd te worden in één doos/op een pallet. Wanneer dit niet mogelijk is 

en er verschillende SKU’s in 1 doos/op een pallet verpakt zijn, dient er een duidelijke scheiding per 

SKU te worden aangebracht. 

Bij grote hoeveelheden moeten de pallets per SKU geladen worden.  


