Spelregels inname en
uitgifte CC-materiaal

Lees de efficiënte en duidelijke werkwijze
bij de CC-depots op de achterzijde.

Spelregels inname en
uitgifte CC-materiaal
De gehele sierteeltketen heeft voordeel bij een kwalitatief goede CC-pool. Daarom
hanteren wij bij inname en uitgifte in onze CC-container depots enkele spelregels.
Zo gebeurt dit zo efficiënt mogelijk en weet u precies waar u aan toe bent!
Neem altijd als u CC-materiaal inlevert of ophaalt uw legitimatiebewijs mee!
Controleer uw CC-materiaal bij ontvangst
• Als u CC-materiaal bij ons ophaalt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle
hiervan.
• Controleer altijd het CC-materiaal, voordat u het accepteert.
• Na ontvangst bent u akkoord met de kwaliteit van het aan u geleverde CCmateriaal.
• Helaas is hierna reclamatie niet meer mogelijk.
• Dit geldt ook als iemand anders voor u het materiaal ophaalt.
Hoe levert u op juiste wijze de CC-containers in?
Bij inname doen wij een visuele controle op de kwaliteit van het CC-materiaal (wat
kan leiden tot afkeur van het materiaal). Ook controleren wij bij inname de CConderstellen op aanwezigheid en echtheid van het groen/oranje CC-label (CCTAG5).
• Stapel de functionele CC-onderstellen per 10 hoog, metalen label en groen/oranje
CC-label (CCTAG5) naar voren, hoekstijlen aan achterzijde laten uitsteken.
• CC-platen 30 per CC-container van onderaf beginnend in ieder gat van de
hoekstijl een plaat. Met de mogelijkheid van 1 zgn. rest kar per partij.
• Er mag maar 1 plaat uitgebroken zijn, dit betekent maximaal 1 plaat los bovenop.
• Duw de hoekstijlen aan, met op ieder onderstel 4 hoekstijlen.
• Beschadigde en/of anderszins gebrekkige CC-containers, platen en (te korte)
hoekstijlen accepteren we niet.
• Let op: een stapel/ partij met zowel functionele als niet functionele CC-containers
weigeren wij in zijn totaliteit. U verkort uw wachttijd aan ons CC-depot door
alleen correct en functioneel CC-materiaal bij ons in te leveren!
Kapot materiaal levert u apart gestapeld in bij het Container Centralen depot.
Hiervoor geldt een aparte aanmeldprocedure. Deze vindt u op de website van
Container Centralen.

