EPAL netwerk Benelux

De europallet wordt in de markt op basis van statiegeld geruild. Veelal geldt dat tijdens
aflevering van producten op europallets de transporteur eenzelfde hoeveelheid lege
pallets retour neemt en weer aflevert bij de verzender. In de praktijk betekent dit
oponthoud, administratie en werk bij de afnemer wat tijd en kosten met zich meebrengt.
De transporteur vervoert de lege pallets terug, welke 2-3 palletplaatsen in de trailer
innemen en de andere ruimte onbenut laat. Het ruilsysteem is inefficiënt en staat bij
regionale distributie steeds meer onder druk. Hierdoor zoeken bedrijven hun toevlucht in
duurdere poolsystemen. 2Return biedt daarom het EPAL europallet alternatief!
Met een netwerk van zorgvuldig gekozen EPAL service centra biedt 2Return een
oplossing aan met de kenmerken van een poolsysteem en de grote voordelen van de
EPAL europallet. 2Return zorgt voor registratie van verzonden pallets; collecteert
vervolgens gebundeld voor alle leveranciers bij de afnemers; inspecteert en herstelt
naar EPAL-norm en levert, desgevraagd Just In Time weer aan bij de verzender.
Doordat het beheer en de administratie bij 2Return in één hand liggen kunnen verliezen
worden geminimaliseerd; ontstaat een uiterst efficiënte afhandeling en biedt het
leveranciers de mogelijkheid op EPAL europallet te blijven aanleveren.
Door de gebundelde collectie in volle vrachtwagens wordt een aanzienlijke besparing op
transportkilometers gerealiseerd. Dit vertaalt zich, afhankelijk van afstanden, in
vermindering van CO2 uitstoot van 800gr per pallet naar minder dan 200gr per pallet.
Een goede manier van verantwoord ondernemen.
EPAL
De meest voorkomende en gebruikte pallet is de houten Europallet 80x120cm. In
Europa zijn meer dan 400 miljoen Europallets in omloop. Het overgrote deel hiervan zijn
pallets die het EPAL keurmerk dragen. Het keurmerk staat garant voor een pallet die
geproduceerd of gerepareerd is conform de UIC-435-2/4 richtlijnen. Bedrijven met een
EPAL-licentie staan onder toezicht van de EPAL-organisatie en worden regelmatig op
de bedrijfsvoering gecontroleerd.
Voor meer informatie: www.nederpal.nl of www.epal-pallets.org.

Copyright © 2010 - 2Return B.V.

