Verpakkingstips
Zaken om op te letten bij het versturen van je pakketten, pallets en documenten.
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Het belang van de juiste
verpakking
Producten ongeschonden en op tijd bij je klanten krijgen? Een goede verpakking is een van de beste manieren om vertraging en schade tijdens het
transport te voorkomen. Bovendien sta je in het geval van een schadeclaim
sterker als je kunt aantonen dat je jouw goederen op de juiste manier hebt
verpakt. Ook loop je veel minder risico dat vervoerders je zending weigeren.
Voor alle duidelijkheid: CheapCargo is niet zelf betrokken bij het fysieke
transport; wij zorgen ervoor dat jij makkelijk vervoerders kunt vergelijken
en altijd de beste deal krijgt voor je zendingen. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we ondertussen wel hoe je pakketten, pallets en documenten
het beste kunt versturen. En die kennis delen we graag met onze klanten.
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze verpakkingstips? Kunnen we
je ergens anders mee van dienst zijn? Neem dan gerust contact met ons
op via info@cheapcargo.com of 088 – 088 39 39.
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Pakketten > Algemene tips
Zorg voor een geschikte doos
•

Gebruik altijd een stevige nieuwe doos

•

Kies een doos die qua afmeting bij je product past

•

Controleer of de doos niet beschadigd is

•

Gebruik dubbel gelaagd karton voor waardevolle of breekbare zendingen

Bescherm je producten
•

Gebruik stevig verpakkingsmateriaal voor breekbare of kwetsbare producten

•

Zorg ervoor dat de inhoud van het pakket beschermd is tegen schokken of stoten

•

Vul het pakket op zodat dat de inhoud niet kan schuiven tijdens het transport

•

Voorbeelden van beschermingsmateriaal: bubbelfolie, luchtkussenzakjes, vezelplaat, papierproppen, schuimblokken

Sluit je pakket op de juiste manier
•

Sluit je pakket met stevige tape, die bestemd is voor transport

•

Plak verschillende dozen nooit aan elkaar vast

•

Verwijder alle overbodige etiketten

Let op met zware pakketten
•

Pakketten zwaarder dan 31,5 kg moeten met een steekwagen kunnen worden verplaatst

•

Pakketten zwaarder dan 50 kg moet je op een pallet verzenden
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pakketten > elektronica

computerapparatuur, beeldscHermen en audioapparatuur
1

Breng beschermfolie aan om
krassen te voorkomen

2

Plaats de apparatuur in
voorgevormde styropor blokken

3

Verpak de zending in een geschikte
doos

randapparatuur
1

Breng beschermfolie aan om
krassen te voorkomen

2

Heeft het artikel nog geen eigen
productverpakking? Verpak het dan
in bubbelfolie

3

Plaats de producten in een
geschikte doos en vul deze op met
bufferkussens

cd’s en dVd’s
1

Verpak elke cd of dvd in een aparte
multimediaverpakking

2

Plaats de verpakte cd’s en/of dvd’s
in een geschikte doos

3

Vul de doos volledig af met styropor
vlokken
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oVerige elektronica
1

Kies een geschikte doos

4

Heeft het artikel nog geen eigen
productverpakking? Verpak het dan
in bubbelfolie

2

Bescherm de binnenkant van de
doos met schuimplaten

3

Breng bij het verpakken van
meerdere producten ook een
scheidingselement van schuimplaat
aan, zeker bij zwaardere producten
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Rol het product in ﬂexibel schuim en
plaats het in de doos

pakketten > kleding en teXtiel
kleding, dekbedden, Handdoeken en lakens
1

Verpak de artikelen in een plastic
beschermhoes
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2

Plaats de verpakte artikelen in een
geschikte doos

3

Voorzie de verpakking van
waarschuwingstape (niet snijden)

(gordijn)stoF op rollen
2

1

Verpak de rol goed in een stevige
plastic beschermhoes

Voorzie de verpakking van
waarschuwingstape (niet snijden)

riemen, tassen en portemonnees
2

1

Breng beschermfolie aan om
krassen te voorkomen

3

Plaats de verpakte artikelen in een
geschikte doos

Voorzie de verpakking van
waarschuwingstape (niet snijden)

pakketten > gereedscHappen

1

Kies een geschikte doos

2

Bescherm de binnenkant
van de doos met
schuimplaten

3

Heeft het artikel nog geen
eigen productverpakking?
Verpak het dan in
bubbelfolie

4

Rol het product in ﬂexibel
schuim en plaats het in de
doos
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pakketten > boeken en drukwerk

boeken
1

Kies een geschikte doos

2

Bescherm de binnenkant van de
doos met schuimplaten

3

Zorg voor extra bescherming
door elk exemplaar individueel te
verpakken in karton

brocHures en ander drukwerk
1

Kies een geschikte doos

posters

Verpak posters in harde, driehoekige
kartonnen kokers
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2

Bescherm de binnenkant van de
doos met schuimplaten

3

Voorzie het drukwerk van
randprofielen alvorens het in de doos
te plaatsen

pakketten > breekbare materialen

Flesjes en potjes Van glas oF kunststoF
2

1

Verpak het artikel in bubbelfolie

3

Plaats het verpakte product in een
geschikte doos

Vul de doos volledig af met styropor
vlokken

producten Van Hard plastic
2

1

Rol het product in ﬂexibel schuim

Plaats het verpakte product in een
geschikte doos

ingelijste Foto’s oF scHilderijen
1

Wikkel de lijst in
bubbelfolie

2

Plaats hoekbeschermers
om de hoeken

3

Plaats het verpakte
product in een geschikte
doos

4

Vul de doos volledig af met
styropor vlokken

* Eventuele transportschade aan dit type producten komt niet in aanmerking voor vergoeding.
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Pallets > Algemene tips
Wil je grotere hoeveelheden producten naar één bestemming versturen? Dan is het al snel verstandig om een pallet te
gebruiken. Ook individuele pakketten die zwaarder zijn dan 50 kg moet je op een pallet versturen. Hieronder hebben
we de belangrijkste aandachtspunten voor het verzenden van pallets op een rijtje gezet.
•

Controleer of de pallet in goede staat is

•

Zet de zware dozen onderop en stapel de lichte dozen erbovenop

•

Stapel de dozen zo op dat ze één geheel vormen

•

Zorg ervoor dat er geen producten buiten de maten van de pallet uit steken

•

Seal de pallet voor extra stabiliteit tijdens het transport

•

Verstevig de hoeken eventueel met kartonnen hoekprofielen
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Pallets > Do’s & dont’s

Stapel dozen op zo’n manier dat ze één geheel vormen.
Houd daarbij rekening met de palletmaat.

Zorg ervoor dat de zending mooi vlak is aan de bovenkant.
Is dit niet het geval, dan kan de vervoerder een toeslag in
rekening brengen.

Zet dozen goed vast op de pallet, bijvoorbeeld door ze te
sealen. Neem hierbij ook de bovenste rand van de pallet
mee. En vergeet niet om ook de lading aan de bovenkant te
sealen.
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Documenten
•

Kies altijd een geschikte envelop

•

Gebruik eventueel een plastic hoes voor bescherming tegen vocht en vuil

•

Verpak documenten zwaarder dan 2 kg in een stevige doos en vul de loze ruimte op

Labels
Voor een probleemloze verzending is het niet alleen belangrijk dat je jouw producten goed verpakt, maar ook dat je ze
op de juiste manier labelt. Daarom geven we je ook hiervoor nog enkele tips.

Bevestiging van het label
•

Controleer of het label stevig op de verpakking zit

•

Plak het label op een vlakke ondergrond, niet te dicht bij de hoeken

•

Gebruik bij voorkeur een zogeheten doculop; een speciale zelfklevende envelop

Zichtbaarheid van het label
•

Zorg ervoor dat het label volledig zichtbaar is

•

Schrijf niet op het label

•

Verwijder eventuele oudere labels

Douanedocumenten
•

Zorg ervoor dat documenten voor douanehandelingen zichtbaar zijn

•

Gebruik een zogeheten doculop; dit is een speciale zelfklevende envelop

•

Plak geen verzendlabel op de doculop

Overige aandachtspunten
•

Stuur geen pakketten en pallets naar postbusadressen

•

Markeer een zending van gevaarlijke stoffen conform de geldende voorschriften

•

Neem in geval van twijfel contact met ons op

Heb je nog twijfels over de geschiktheid van je
verpakking? Wij adviseren je graag!
Mail
12 info@cheapcargo.com of bel 088 – 088 39 39.

