Palletways
Express distributie van palletzendingen

Het netwerk van
Palletways Europe
strekt zich uit over de
Benelux, Noord-Frankrijk
en West-Duitsland.
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Opent de markt voor kleine palletzendingen

Palletways, de grootste en snelst
groeiende Europese onderneming
in de pallet netwerksector, heeft
een nieuw netwerk gelanceerd
voor de express distributie van
kleine palletzendingen. Het nieuwe
netwerk richt zich op een gedeelte
van Europa waaronder de Benelux
landen en delen van Frankrijk en
Duitsland.
Dit netwerk, uniek voor deze regio, heeft
een grote centrale faciliteit in Nijmegen
in Nederland en is ontworpen naar
het voorbeeld van het zeer succesvolle
netwerk van Palletways in de UK,
waar de onderneming zich duidelijk
heeft gevestigd als de marktleider in
de sector. Het netwerk is erop gericht
om fabrikanten en leveranciers in het
gebied, alsmede andere aanbieders
van logistiek, in staat te stellen hun
kleine palletzendingen sneller en meer
rendabel op de markt te brengen zo hun
concurrentiepositie en zakelijke prestaties
te verbeteren.
De service wordt geleverd door een
netwerk van zeer professionele regionale
transportaanbieders door de hele regio
heen, welke op doeltreffende wijze
van elkaars middelen gebruik maken
om via het centrale distributiepunt de
levering van goederen te verzorgen naar
afzonderlijke of meerdere locaties.

Palletways levert een uitgebreide reeks
express diensten, waaronder levering de
volgende dag, levering op afgesproken
tijden alsmede kostenbesparende opties
door de hele regio heen.

Het palletnetwerk in actie
Palletways transportondernemingen
halen de goederen van klanten in hun
plaatselijke rayon op en brengen die naar
het centrale distributiepunt, de Hub, in
Nijmegen.
In deze distributiefaciliteit worden de
goederen verwerkt met behulp van
geavanceerde informatietechnologie
om vervolgens op hun uiteindelijke
bestemming gesorteerd te worden.
De goederen zijn daarna klaar om te
worden verzonden waarna elke Palletways
transportaanbieder terugkeert naar zijn
plaatselijke depot met de goederen die aan
hem zijn toegewezen om deze namens het
netwerk te bezorgen. Van daaruit worden
de goederen vervolgens afgeleverd aan de
ontvangers.
Door het hele netwerk heen kan
Palletways een locale en zeer persoonlijke
service bieden aan klanten die snel en
rendabel moeten reageren op de eisen van
hun klanten door de hele regio heen.

Dinsdag:
07.00 – Het shuttlevoertuig van de
Palletways transportaanbieder arriveert op
het locale depot nadat het goederen van
de Hub heeft opgehaald.
O8.30 – De distributievoertuigen van de
aanbieder worden geladen en beginnen
met de levering van goederen op hun
uiteindelijke bestemming.
14.00 – De transportonderneming van
Palletways begint goederen op te halen bij
de klanten in zijn desbetreffende rayon.
18.00 –De aanbieder keert terug naar
zijn depot met de bij klanten opgehaalde
goederen om in het Palletways systeem te
worden ingevoerd.
21.30 – De eerste van de vele
shuttlevoertuigen van transportaanbieders
arriveert bij het Palletways distributiepunt,
de Hub, in Nijmegen, waar de goederen
voor verzending worden verwerkt.

Woensdag:
04.00 – de laatste van de shuttlevoertuigen
van de transportaanbieders verlaat met
zijn goederen de Hub om deze af te
leveren namens de andere ondernemingen
in het netwerk en begint de reis naar het
locale depot.
07.00 – Het voertuig van de
transportonderneming arriveert in het
locale depot. Dit is het einde van de 24uurs distributiecyclus.
(De tijden hierboven zijn flexibel en dienen
alleen als voorbeeld. Afhalen, aankomst bij het
distributiepunt en uiteindelijke afleveringen zijn
afhankelijk van de locatie van het depot van de
transportaanbieder van Palletways).

Palletways levert door de hele regio een uitgebreide reeks expressdiensten,
waaronder leveringen de volgende dag, op afgesproken tijd alsmede met
kostenbesparende optie’s.

De Palletways checklist
voor de beste manier om kleine palletzendingen te distribueren

Controleer of u ‘ja’ kunt aanvinken bij alle
vragen met betrekking tot de distributie van
uw kleine palletzendingen. Indien dat niet het
geval is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Palletways
voor een gratis advies zonder verplichtingen, over de levering van
uw kleine palletzendingen.
Bent u er zeker van dat u kleine palletzendingen op de meest
rendabele manier vervoerd?
Kunt u communiceren met één aanspreekpunt van één logistiek
dienstverlener voor een reeks bestemmingen, in plaats van met een
aantal aanbieders?
Kunt u de status van uw kleine palletzendingen volgen zonder uw
logistiek dienstverlener te bellen?
Geeft uw huidige logistiek dienstverlener u via uw computer de dag
na de levering een gescand bewijs van levering?
Kunt u met een druk op de knop informatie controleren over
leveringen die uw logistiek dienstverlener eerder heeft gedaan?
Zorgt uw logistiek dienstverlener voor een brede reeks
kwaliteitscontroles?
Wordt de bij uw zending behorende documentatie voor elke
levering binnen een korte, vastgestelde tijd teruggestuurd?
Kunt u aan meerdere locaties op rendabele wijze leveren?

In deze distributiefaciliteit, de Hub, worden de goederen verwerkt met behulp van
geavanceerde informatietechnologie en vervolgens op hun uiteindelijke bestemming
gesorteerd

De “afhaal – en aflevercyclus”
Met Palletways kan het afhalen en
afleveren van uw kleine palletzendingen
niet eenvoudiger.
1. Bel uw plaatselijke Palletways
transportaanbieder voor het afhalen;
2. Het afhalen vindt plaats;
3. U kunt de goederen nu helemaal tot
aan de aflevering toe volgen via een
beveiligd gedeelte op de Palletways
website;
4. De goederen worden de volgende
ochtend afgeleverd, of op een
afgesproken tijd, of op kosten
besparende basis;
5. Bewijs van aflevering kan on-line
worden verkregen;

Zien is geloven – de status van
kleine zendingen is eenvoudig te
volgen.
Het Palletways netwerk wordt gedreven
door uiterst geavanceerde technologie.
In alle depots in het netwerk zijn
hogesnelheidsverbindingen met het
internet aanwezig, waardoor informatie
met betrekking tot elke zending ten
allen tijden bekeken kan
worden. Door naar de
Palletways website te gaan,
www.palletways.com, en
een unieke inlognaam in te
voeren, kunnen klanten een
directe stroom informatie
ontvangen over de status en
aflevering van zendingen.
Informatie over leveringen
die in het verleden zijn gedaan, is
eveneens toegankelijk.

binnen een korte, vastgestelde tijd

Bovendien kunnen klanten de dag na de
levering via hun computer een gescand
bewijs van levering krijgen.

teruggezonden.

Een maatstaf voor kwaliteit

6. Alle vrachtdocumentatie wordt

Wij bij Palletways zijn er trots op dat
wij een maatstaf voor hoogwaardige
dienstverlening in de pallet netwerksector
zijn. Palletways doet er alles aan om haar
klanten gerust te stellen op het gebied van
logistiek door middel van:

• Een gedragscode voor de praktijk, die
alle aspecten van de activiteiten van het
netwerk bestrijkt, zoals serviceniveaus,
dagelijkse handelswijzen, IT procedures,
vereisten op het gebied van voertuigen
en financiën. Dit zorgt ervoor dat alle
transportaanbieders van Palletways
hun taken tot een overeengekomen
standaard uitvoeren.
• Een uitgebreid prestatie
beheersinstrument, bekend onder
de naam ‘The Captain’s Wheel’.
Dit bestaat uit een aantal van de
voornaamste indicatoren voor
prestaties van de Palletways mensen,
leveringen en systemen en is erop
gericht om de beste methode’s over
het gehele netwerk te verspreiden en
uit te voeren
• Een Netwerk Development Team
(NDT) dat de kwaliteit van Palletways
transportondernemingen in het netwerk
controleert en initiatieven op het
gebied van verbeteringen vaststelt en
implementeert.
• Voortdurende innovatie wat
betreft de levering van een
volledige, hoogwaardige service
- van baanbrekende materialen die
oplossingen bieden, tot goederen
beschermen tegen schade, tot
de ontwikkeling van op maat
gemaakte informatietechnologie, tot
ondersteuning van virtuele logistiek
en een informatiestroom waardoor
leveringen van kleine zendingen veel
sneller verlopen.

Klanten kunnen de dag na de levering via hun computer een gescand bewijs van
levering krijgen.

Voor de succesvolle ondernemingen van vandaag is het essentieel om een
klantgerichte, rendabele supply-chain met kwaliteitscontrole te hebben.
Palletways zorgt voor nieuwe normen voor de distributie van kleine
palletzendingen teneinde klanten een professionele, gespecialiseerde en unieke
oplossing te bieden, welke zorgt voor een belangrijk concurrerend voordeel.

Wie kan voordeel behalen bij
de Palletways service?
Er zijn een aantal organisaties die hun
voordeel kunnen doen met de Palletways
service, zoals bijvoorbeeld:
• Fabrikanten en leveranciers van
producten, waarbij de levering op een
pallet kan plaatsvinden. Palletways
stelt zulke organisaties in staat om
kleine palletzendingen op rendabele
wijze de volgende dag af te leveren op
afzonderlijke en meerdere locaties.
• Logistieke dienstverleners, welke zich
specialiseren op andere gebieden van
distributie of logistiek, kunnen gebruik

De groei van palletnetwerken

De Palletways Group

In de UK werden palletnetwerken voor het
eerst in het begin van de negentiger jaren
gebruikt. Tegenwoordig worden ze door
velen beschouwd als een van de snelst
groeiende sectoren van de logistieke sector.

De Palletways Group, opgericht in 1994,
is de Europese marktleider in de express
distributie van kleine palletzendingen.

De groei van palletnetwerken wordt
gedreven door de mogelijkheid om
zendingen van een tot zes pallets sneller
en kostenefficienter dan voorheen te
leveren, teneinde tegemoet te komen aan
de steeds hogere eisen van klanten voor
wat betreft just-in-time leveringen.

Het succes van de onderneming is
gebaseerd op het feit dat klanten voorzien
worden van een hoogwaardige supply
chain, wat betreft kwaliteitscontrole, een
efficiënte werkwijze, eenvoudig te volgen
zendingen en een rendabele distributie.
Het is een formule die allerlei fabrikanten
en leveranciers heeft aangetrokken - van
internationale merken zoals Carlsberg
en Black & Decker tot duizenden locale,
kleinere bedrijven die op zoek zijn naar
beproefde en innovatieve logistieke
oplossingen om hun concurrentiepositie
en zakelijke prestatie te verbeteren.

maken van de Palletways services om
voor hun klanten waarde toe te voegen.
• Internationale transport – en logistieke
ondernemingen, welke hun kleine
palletzendingen naar de Hub in Nijmegen
kunnen vervoeren teneinde door middel
van het Palletways netwerk door de regio
te worden gedistribueerd.

De Palletways Group, opgericht in 1994, is de Europese marktleider in de express distributie van
kleine palletzendingen.

Deze brochure is ook in het Duits en Frans verkrijgbaar. Bel
Palletways op 00 44 1543 418000 voor een exemplaar of
download een PDF op www.palletways.com.
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