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Stapelwagencontrole: lange termijn opgave 
 

Klantnummer  

Bedrijfsnaam  

Locatie  

Boxnummer  

Emailadres  

Telefoonnummer  

Aantal in boxcontract   

 

In de Interne Nachthuur periode moet iedere Interne gebruiker een dagelijkse opgave doen van het 

aantal stapelwagens dat in gebruik is. Door het invullen van deze lange termijn opgave is de huurder niet 

verplicht een dagelijkse opgave doen, maar doet u direct een opgave voor de gehele Interne Nachthuur 

periode. Voor iedere nacht in de Interne Nachthuur periode geldt de lange termijn opgave, tenzij deze 

voor een bepaalde nacht wordt gecorrigeerd met een dagelijkse opgave. 

 

Opgave Onbelast Belast 

1. Lege wagens 
  

2. Stapelwagens minder dan 50% beladen met meermalig Sivepo fust 
  

3. Stapelwagens met product (zonder aanvoerbrief volgende veildag, ter 

verwerking, enz.) 

  

4. Stapelwagens oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld voor: opslag 

verpakkingsmateriaal, rommel, pallets, gebruikt als meubel, enz. 

  
 

5. Stapelwagens meer dan 50% beladen met meermalig Sivepo fust     

6. Stapelwagens met recycle materiaal voor recyclestations RFH     

7.Stapelwagens met product (klok of directe handel) met aanvoerbrief 

voor volgende dag  

 
  

   

Totaal onbelast   
 

Totaal belast 
  

 

Losse slotplaten in de box, kleur: Aantal: 

Losse slotplaten in de box, kleur: Aantal: 

• Slotplaten (en machtiging hiervoor) moeten getoond kunnen worden. 

• Het aantal stapelwagens waarvoor u een boxcontract heeft belasten wij niet.   

• Doorbelasting van de stapelwagens vindt plaats volgens de geldende Logistieke Middelen tarieven. 

• De stapelwagens onder punt 4 dienen z.s.m. opgeruimd / klaar gemaakt te worden voor normaal gebruik. Royal 

FloraHolland neemt, als nodig, extra maatregelen.  

• De stapelwagens onder punt 6 dienen zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden voor opslag van recycle materiaal, 

anders rekenen wij deze als lege stapelwagens (zie punt 1) en doorbelast.     

 

Naam Royal FloraHolland medewerker: Naam Klant-medewerker: 

Handtekening Handtekening 

Dit formulier moet volledig ingevuld voor het begin van de Interne Nachthuur periode verstuurd worden naar Royal 

FloraHolland:: 

• Aalsmeer:  SIG-Aalsmeer@royalfloraholland.com 

• Naaldwijk:  SIG-Naaldwijk@royalfloraholland.com 

• Rijnsburg:  SIG-Rijnsburg@royalfloraholland.com 

• Eelde:   SIG-Eelde@royalfloraholland.com 

• Herongen:  ladungstraeger@veilingrheinmaas.de 

 

Zie www.royalfloraholland.com/sig voor meer informatie en de algemene voorwaarden. 
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