
De oplossing De voordelen 
“Deelname aan dit project 
betekent voor ons bedrijf een 
belangrijke stap in de richting van 
logistieke samenwerking. Duurzame 
ontwikkeling is en blijft een prioriteit bij 
al onze beslissingen, dus het is goed 
om te zien dat een logistieke partner 
als CHEP deze waarden deelt en 
ernaar streeft om verbeteringen door 
te voeren.”

Sebastian Schulte, Head of Supply 
Chain bij WEPA 

“Een samenwerkingscultuur 
ontwikkelen met FMCG-bedrijven 
zoals WEPA is essentieel in een 
wereld waarin de vraag blijft stijgen, 
en waarin de noodzaak om onze 
milieuvoetafdruk te verkleinen nog 
nooit zo dringend is geweest.”  

Peter Adamczyk, Director European 
Key Accounts bij CHEP

Klaar voor de volgende stap? 
Hebt u met dezelfde uitdagingen te maken? In dat geval voorziet ons gespecialiseerde klantenserviceteam u met plezier van 
meer informatie over de beheerde poolingservices van CHEP. U kunt ook contact opnemen met een lokale vertegenwoordiger 
via https://www.chep.com/ 

De uitdaging 

Casestudy: WEPA
WEPA bespaart jaarlijks 113,8 ton CO2  

en 141.000 kilometer dankzij de oplossingen 
voor transportsamenwerking van CHEP 
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CO2-uitstoot terugdringen.

Voor WEPA,  een bedrijf in persoonlijke 
en professionele hygiëneoplossingen, 
heeft duurzame ontwikkeling altijd 
voorop gestaan. De samenwerking 
tussen WEPA en CHEP begon al in 
2006, toen het bedrijf Euro-formaat 
poolpallets (1200 x 800) ging 
gebruiken in Duitsland. 

De wens om nog meer bij te dragen 
aan een goede toekomst voor onze 
planeet leidde WEPA ertoe om in 2014 
als een van de eerste klanten deel 
te nemen aan het programma voor 
transportsamenwerking van CHEP. 

Vandaag de dag ligt er  steeds 
meer druk op bedrijven om hun 
milieuvoetafdruk te verkleinen 
waarbij WEPA inmiddels al 
zeven jaar samenwerkt met 
CHEP om waar mogelijk hun 
duurzaamheidsinspanningen te 
maximaliseren.  

Dankzij deze samenwerkingsroutes 
bespaart WEPA per jaar 113,8 
ton CO2 en 141.000 lege 
transportkilometers.

WEPA en CHEP delen in totaal twaalf 
transportroutes in vier landen:  
Polen, Frankrijk, Duitsland en 
Italië. De samenwerking van de 
partners bestaat uit het delen van 
vrachtwagens. Dat wil zeggen dat de 
levering en inzameling van CHEP-
pallets wordt gecombineerd met de 
levering van de producten van WEPA. 

Het Collaborative Transport Solutions 
(CTS) programma van CHEP is 
gericht op logistieke optimalisatie, 
waarbij het unieke inzicht van CHEP 
in de miljoenen palletbewegingen 
van klanten gecombineerd wordt 
met de kracht van Big Data, om 
synergiën en kansen voor het delen 
van transport te ontdekken, zowel 
tussen klanten onderling als tussen 
klanten en CHEP.

https://www.chep.com/

