BEKNOPTE AANLEVERPROCEDURE ZAKEN/GOEDEREN
Dit document geeft de beknopte aanleverspecificaties weer. Let op: Het is een samenvatting die de
meest voorkomende situaties schets.

1.1.

AANLEVERTIJDEN EN -LOCATIE

Op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur, aan de Energielaan 3, 5405 AD te Uden (ingang Vlijtstraat).

1.2.

VOORAANMELDING

Het vooraanmeldingsformulier dient minimaal 1 werkdag (vóór 10:00 uur) voorafgaand aan de levering
verstuurd naar zowel accountmanagement@sidekix.nl als logistiek@sidekix.nl.

1.3.

VRACHTBRIEF

Een levering dient altijd te worden vergezeld met een vrachtbrief. Info op vrachtbrief:


Concrete artikelomschrijving;



Aantal goederen in totaal;



Aantal dozen en/of pallets in totaal;



Aantal per artikel doos en/of pallet



Eventueel: Houdbaarheidsdatum



Eventueel: Deellevering.

1.4.

AANLEVEREN IN DOZEN

Goederen dienen verpakt te zijn in stevige dozen. Verschillende soorten
goederen dienen altijd in aparte dozen te worden aangeleverd. Op elke
doos dient vermeld te zijn:
1.

Artikelomschrijving en artikelnummer;

2.

ID codes;

3.

Aantal exemplaren per doos.

Indien de levering bestaat uit 6 dozen of meer, worden de goederen aangeleverd op een pallet.

1.5.

AANLEVEREN OP EUROPALLETS

Er wordt gebruik gemaakt van Europallets, bij levering dienen deze direct gewisseld te worden. Vanaf
33 pallets kan voorafgaand aan de levering met de productieleider de mogelijkheid worden besproken
om de pallets op een later tijdstip op te (laten) halen.
Alle pallets dienen voorzien te zijn van 2 palletkaarten, beide op de korte zijde. Alle palletkaarten zijn
genummerd (aantal/van). Op de palletkaarten staat vermeld:
1.

Artikelomschrijving;

2.

Hoeveelheid dozen, bundels of exemplaren;

3.

Totaal aantal goederen.
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Bij grote aantallen is max. 1 mixpallet toegestaan, mits de goederen gesorteerd zijn geplaceerd op de
pallet en de palletkaart duidelijke informatie bevat.

1.6.

ALGEMEEN

1.

Goederen die worden geleverd in een soortgelijke/niet van elkaar te onderscheiden
verpakkingen dienen te worden voorzien van een uiterlijk kenmerk;

2.

Goederen mogen niet gebrekkig zijn (o.a. beschadig, krom/gebogen/plakkerig/kleverig of
machinaal niet goed verwerkbaar);

3.

Sidekix tekent bij aanlevering uitsluitend voor ontvangst van goederen en draagt geen enkele
verantwoording of aansprakelijkheid voor juistheid van inhoud en aantallen op de afleverbon,
en afwijkingen/beschadigingen.

1.7.

CONTACT

Sidekix Hoofdkantoor

Sidekix Magazijnlocatie

Loopkantstraat 19

Energielaan 3 (ingang Vlijtstraat)

5405 NB Uden

5405 AD Uden

+31 88 623 70 00
www.sidekix.nl
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