Werkwijze Deense karren in 2019
Om onduidelijkheden met betrekking tot het werken met Deense karren en platen te voorkomen,
vinden wij het belangrijk om onze werkwijze duidelijk naar iedereen te communiceren. De werkwijze
vindt u in dit document.
Iedere levering begint bij een opdracht en de opdrachtgever bepaald hierbij of de karren wel of niet
in het saldo van Van Zaal Transport moeten worden opgenomen. Indien de Deense karren onder het
saldo van Van Zaal Transport vallen en dus niet via een veilingbrief of enige andere wijze worden
verrekend, vallen deze onder een ruilsysteem.
Dit houdt in dat de klant waar wij de karren en platen ophalen deze van Van Zaal Transport tegoed
heeft en dat de klant waar wij de karren en platen lossen deze aan Van Zaal Transport retour moet
geven.
Het is hierbij van groot belang dat de karren direct retour worden gegeven zodat Van Zaal Transport
deze weer kan gebruiken om de tegoeden terug te geven.
Indien een chauffeur om een bepaalde reden geen lege Denen en platen retour kan nemen, dient dit
op de Vrachtbrief/CMR te worden vermeld, om zo onduidelijkheden achteraf te voorkomen.
Karren die retour worden gegeven dienen vooraf klaar te staan en moet worden gestapeld worden
de onderstaande richtlijnen:
 Onderstellen gestapeld met een maximale hoogte van 10 onderstellen
 Stangen netjes per 4 stuks op een onderstel en uit laten steken naar de voorzijde van de kar,
aan de kant van de slotjes (wel zo dat de slotjes goed zichtbaar zijn!)
 Platen opgestapeld op een onderstel met 30 stuks op een volle kar, waarbij alle platen netjes
in de gaten van de stangen zijn gelegd
 Kapotte platen en onderstellen apart houden en ook vooraf aanmelden dat deze retour
komen.
 Alle onderstellen en platen dienen vrij te zijn van stickers en plastic.
Indien de karren en platen die Van Zaal Transport tegoed heeft niet direct retour worden gegeven of
op een van onze veilingnummers op FloraHolland (43016), Plantion 13090706 en/of Landgard
(88507) worden geboekt, berekend Van Zaal Transport daghuur over het openstaande saldo aan
degene die de karren en platen op dat moment in zijn bezit heeft.
De huurtarieven worden op aanvraag verstrekt.
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De daghuurperioden voor onderstellen en platen zijn in 2019:
01-01-2019 t/m 09-02-2019
10-02-2019 t/m 09-03-2019
10-03-2019 t/m 18-05-2019
19-05-2019 t/m 22-06-2019
23-06-2019 t/m 31-12-2019
Voor het bijhouden van een Deense karrenadministratie zijn altijd twee partijen nodig. Zowel Van
Zaal Transport als de klant dienen een registratie van de Deense karren bij te houden om zo inzicht te
houden in het actuele saldo en transacties.
Van Zaal Transport registreert alle transacties die plaatsvinden en stuurt iedere week per e-mail een
interactief emballageoverzicht van de week daarvoor.
Door op de snelkoppeling in deze e-mail te klikken, opent u een interactief overzicht waarin u de
transacties en het saldo kunt controleren met uw eigen administratie en indien akkoord deze kunt
bevestigen. Indien bepaalde transacties niet kloppen kunt u dit in het overzicht aangeven, voorzien
van een toelichting.
U kunt een handleiding over de werking van dit interactieve emballagesysteem downloaden op onze
website: www.vzt.nl/logistiekemiddelen
Van Zaal Transport streeft ernaar om iedere week het saldo af te stemmen, om zo te voorkomen dat
er nog correcties moeten worden gemaakt over periodes die al enige tijd verstreken zijn.
Als u van Van Zaal Transport Deense karren en/of platen tegoed heeft kunt u aangeven op welke
manier u deze retour wenst te ontvangen:
 Retour d.m.v. een overboeking via FloraHolland, Plantion of Landgard. Hiervoor berekend
Van Zaal Transport geen kosten en dit heeft onze voorkeur.
Veilingnummer Flora Holland: 43016
Veilingnummer Plantion: 13090706
Veilingnummer Landgard: 88507
 Retour door ophalen op onze vestiging. Ook dit is geheel kosteloos.
Retour d.m.v. een levering via Van Zaal Transport. Voor deze levering worden transportkosten
berekend en worden op aanvraag verstrekt.
Het leveren van lege Deense karren en platen zal zoveel mogelijk in pakketvorm geschieden, dus
onderstellen in stapels van 5 of 10 en bladen per 15 of 30.
De kosten voor het leveren van de lege Denen worden standaard belast aan de ontvanger.
Onze auto’s die de handel ophalen zijn vaak al onderweg als de laadopdrachten binnenkomen en
hebben daarom in de meeste gevallen niet direct bij het laden lege Denen bij zich om te ruilen.
Om deze reden zullen wij standaard ook nooit één-op-één ruilen als er geladen moet worden.
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Indien er toch één-op-één geruild moet worden direct bij het laden, worden transportkosten
berekend (deze worden op aanvraag verstrekt). Dit moet dan vooraf door de opdrachtgever worden
aangegeven en deze kosten zullen worden belast aan de opdrachtgever.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen mag u stellen
via ccadmin@vzt.nl.
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