	
  

Aanleverspecificatie Jetmail BV
Verpakking algemeen
 Pallets
 Pallets dienen een formaat te hebben van 80 x 100 cm. of 80 x 120 cm.
 Pallets mogen, incl. de pallet, niet hoger zijn dan 160 cm.
 Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart met vermelding van tenminste:
 Kenmerk (artikelcode) inhoud.
 Aantal dozen / bundels.
 Aantal per doos / pallet.
 Totaalaantal op pallet.
 Indien het materiaal los op pallets wordt aangeleverd dient het zodanig verpakt te zijn dat het
bij het uitpakken van de pallet niet verschuift.
 Dozen
 Indien van toepassing: Materiaal verpakken in stevige dozen.
 Dozen dienen minimaal voorzien te zijn van:
 Kenmerk (artikelcode) inhoud.
 Aantal.

Pakbon
 Zendingen dienen vergezeld te zijn van een gespecificeerde pakbon / vrachtbrief met vermelding
van tenminste
 Kenmerk (artikelcode) inhoud.
 Aantallen per artikel.
 Aantal stuks per doos.
 Aantal pallets / dozen.

Fysieke condities
 Geleverde goederen moeten dusdanig verpakt zijn dat voldaan wordt aan de volgende condities:
 Producten mogen niet beschadigd zijn.
 Producten mogen niet krom / gebogen zijn.
 Producten mogen niet plakken / kleven.
 Producten moeten machinaal goed verwerkbaar zijn.

Leverdatum
Materialen dienen, mits anders overeengekomen, enkele dagen voor de productiedatum te worden
afgeleverd. Voormelding bij de orderbegeleider geniet de voorkeur.

Openingstijden expeditie
Chauffeurs dienen zich te melden bij het expeditiekantoor. Aanleveren is mogelijk van maandag t/m
vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur. Andere tijdstippen uitsluitend in overleg.

Europallets
Chauffeurs dienen leveringen op Europallets direct te wisselen. In overleg met de expeditiechef heeft
de chauffeur de mogelijkheid de Europallets op een later tijdstip op te halen met een maximum van
één week na de aanleverdatum.
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Specificaties per verwerking
 Laserprinten rol (Continuous feed)
 Aanlevering staand op pallet.
 Rol dient voorzien te zijn van pinfeed.
 Kern 105 mm.
 Rolrichting in overleg met de orderbegeleider.
 Papier en drukwerkinkt dient laserprint geschikt te zijn.
 Laserprinten plano (Cut sheet)
 Papier en drukwerkinkt dient laserprint geschikt te zijn.
 Inkjet printing
 Papier dient geschikt te zijn voor inkjet technology.
 Couverteren
 Om kromtrekken te voorkomen geen bundels aanleveren d.m.v. elastiek, omsnoering, etc.
 Deelslagen niet kleiner dan 10 cm. en in dezelfde richting.
 Van gehechte producten dienen de nietjes vlak en gesloten te zijn.
 Sealen
 Om kromtrekken te voorkomen geen bundels aanleveren d.m.v. elastiek, omsnoering, etc.
 Magazines los op pallets. (Niet in dozen of in folie verpakt.)
 Deelslag 50 om 50, mits anders overeengekomen.
 Van gehechte producten dienen de nietjes vlak en gesloten te zijn.

Niet aanleveren van de materialen op de juiste wijze kan o.a. leiden tot:
 Vertragingen.
 Materiaal tekorten.
 Onnodige beschadigingen aan materialen.
Jetmail behoudt zich het recht voor om extra kosten door het niet nakomen van de
aanleverspecificatie door te belasten. Jetmail zal te allen tijde trachten de overeengekomen levertijd te
respecteren.
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