Verpakkingsrichtlijnen voor banden
Veilig op transport, met de juiste verpakking.
Banden die niet goed verpakt zijn, kunnen tijdens de verzending leiden tot schades en
vertragingen in de verzending. Om dit te voorkomen, hebben we richtlijnen opgesteld
voor de verzending.
Houd er rekening mee dat je DPD op tijd informeert dat je banden wilt gaan vervoeren.
Dan kunnen wij hier rekening mee houden in onze transporten. Ook kan het zijn dat we
je vragen om de banden voorgesorteerd aan te bieden.

Goede verpakking voor
banden

Weinig kans op schade

Bezorging die u van ons
gewend bent

Algemene richtlijnen
voor verpakking.
• Voor alle verpakkingen geldt dat je maximaal twee
banden tegelijk kunt verpakken.
• Stuur je een pakket naar Denemarken, Finland,
Noorwegen of Zweden? Dan mag je maar een band
per pakket verpakken.
Met karton
• Wil je banden versturen naar Denemarken, Finland
of Noorwegen? Dan ben je verplicht om je banden
met karton te verpakken.
• Wikkel de band helemaal in karton.
• Plak het karton dicht met tape zodat het niet
losschiet.
• Plak het verzendlabel op het karton. Zorg dat er
geen tape op het verzendlabel zit.

Karton (wrapping)

Met wikkelfolie
• Gebruik een folie met een glad oppervlak die
geschikt is voor de sorteerband.
• Zorg ervoor dat de folie de banden helemaal
bedekt.
• Plak het verzendlabel in het midden op de folie.
		

Wikkelfolie

Met krimpfolie
• Zorg ervoor dat de folie de banden helemaal
bedekt. Om de banden makkelijker te kunnen
oppakken, is het prettig als er een opening is aan
beide kanten.
• Gebruik een folie die niet scheurt en die geschikt
is voor een sorteerband.
• Laat de folie eerst goed afkoelen voordat je de
verzendlabel erop plakt. Zo voorkom je dat het
label gaat rimpelen en de barcode niet goed te
scannen is.
• Krimpfolie is verplicht voor banden die vervoerd
moeten worden naar Frankrijk en Duitsland.
Krimpfolie

Je voordelen op een rij:
• Onze sorteerbanden zijn voorzien van rollers
waarmee knelpunten vermeden worden.
• Tijdens piekseizoenen plannen wij extra personeel
in om banden te sorteren.
• Wij bieden extra vrachtcapaciteit voor seizoen
afhankelijke pakketvolumes.
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