Pallet retour-service
Alleen Europallets

Gebroken plank

Triferto gebruikt alleen Euro-pallets
voor het vervoer van verpakte
meststoffen. Andere type pallets
neemt Triferto niet retour.

Indien er een plank is gebroken, is
het draagvermogen van deze pallet
niet meer gewaarborgd. Triferto
neemt deze inferieure pallet niet
meer in ontvangst.

EURO pallet afmeting

Blok ontbreekt

Een Europallet is een houten pallet
met afmetingen en specificaties die
door de European Pallet Association
(EPAL)
vastgelegd
zijn.
De
afmetingen zijn 800×1200×144
millimeter. Onze pallets worden
gestapeld in eenheden van 1.000kg.

Spijkers
Indien, door beschadiging van een
boven- of onderplank meer dan één
spijkerschacht zichtbaar is, neemt
Triferto de pallet niet meer in
ontvangst.

.

Indien een blok ontbreekt of is
gebarsten, keurt Triferto de pallet
af. Deze pallets neemt Triferto niet
in ontvangst.

Beschadigde hoeken
Indien meer dan twee boven- of
onderplanken zijn beschadigd en er
zijn spijkers zichtbaar, dan keurt
Triferto de pallet af. Deze pallets
worden niet retour genomen.

Plank ontbreekt
Indien er een plank ontbreekt, is het
draagvermogen van deze pallet niet
meer gewaarborgd. Triferto neemt
deze inferieure pallet niet meer in
ontvangst.

Retour-service – een duurzame gedachte




Statiegeld op een Euro-pallet bedraagt €10,= en wordt via een creditnota terugbetaald.
Pallets retouropdrachten dienen altijd vooraf aangemeld te worden, ook als u zelf de geleverde pallets
retour brengt naar één van onze vestigingen.
Triferto combineert bij voorkeur het retourhalen van pallets met een nieuwe levering. Indien u wenst
dat we uw pallets apart komen retourhalen, kan dit vanaf 50 stuks per adres.

Een duurzame aanpak
De pallet-retourservice van Triferto draagt bij aan het verduurzamen van het transport van minerale
meststoffen. We bundelen de retourvrachten en optimaliseren de beladingsgraad met onze vaste
transporteurs. Binnen vier weken na aanmelding worden uw pallets retour gehaald. Deze relatief ruime
interval stelt ons in staat de retourtransporten efficiënt te plannen met alleen Euro-6 vrachtwagens. Dit
betekent: minder brandstof, minder kosten en minder emissie.

