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Een goed begin, is het halve werk! Pak de checklist erbij

Levering voormelden

Een nieuwe levering aan ons fulfilmentcenter dient minimaal 48 uur vóór 

aflevering te zijn voorgemeld in het fulfilmentportal

Alle producten in aanlevering moeten bekend zijn in het fulfilmentportal

De afleverdatum in de inkoopbestelling komt overeen met de datum waarop de 

fysieke levering arriveert bij ons fulfilmentcenter

De producten (EAN’s) en de aantallen in de zending komen overeen met de 

voormelding die in het fulfilmentportal is gedaan

De zending kun je bij ons fulfilmentcenter aanleveren van maandag tot en met 

vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

De inhoud van de zending

De producten worden uitsluitend in dozen verpakt aangeleverd, mits vooraf 

anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met bepaalde 

productkarakteristieken

De producten hebben de afmetingen zoals deze vooraf zijn overeengekomen en 

vallen binnen één van de categorieën: XS, S, M, L of XL

De producten zijn correct verpakt. Dat betekent: goed afgesloten verpakkingen 

en geen uitstekende onderdelen die het handlingsproces negatief kunnen 

beïnvloeden

Eventuele kenmerken en handelingswijzen van de artikelen zijn duidelijk 

zichtbaar op de verpakkingen weergegeven, middels symbolen
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Product labels

De verpakkingen van de producten zijn voorzien van duidelijk zichtbare barcodes 

De dozen of de pakbon is voorzien van ons PO nummer. Dit is het nummer van 

de inkoopbestelling die je in het fulfilmentportal kunt vinden

Documentatie dient duidelijk zichtbaar te zijn aan de buitenkant van de zending 

(doos of pallet), in een transparante envelop

Ladingsdrager(s)

De artikelen worden in dozen of in dozen op pallets gestapeld aangeleverd

Is je pakket in totaliteit lichter dan 23 kg en is de totale omvang kleiner dan 1m3, 

dan mag je deze zending als pakketzending verzenden 

Is je pakket in totaliteit zwaarder dan 23 kg en/of is de totale zending groter dan 

1m3, dan dien je de zending op een pallet te versturen

De pallet is maximaal 180 cm hoog (incl. pallet)

Heb je de checklist doorlopen, maar heb je nog steeds vragen? 

Neem contact op via klantenservice@vasco-fulfilment.nl of 

085 022 0009
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