
CHEP E-commerce 

Move more with less

Scherpe prijzen, ruime keuze, snelle levering. Dat is wat klanten 
van e-tailers verwachten. Wie wil scoren met e-commerce, zal zijn 
supply chain dan ook zo efficiënt mogelijk moeten organiseren. 
Het share & reuse-model van CHEP kan daarbij helpen. 

De uitdagingen van e-commerce
+ Complexe business. 

Bij e-commerce stromen bestellingen gefragmenteerd 
en via diverse kanalen binnen. Samenwerking met 
verschillende leveranciers en logistieke spelers is nodig 
om voldoende flexibiliteit in te bouwen. 

+ Verborgen kosten. 

Als er veel partijen betrokken zijn, betekent dat 
onvermijdelijk veel onvoorziene uitgaven. Een voorbeeld 
daarvan zijn de kosten voor de opslag, het vervoer, het 
ruilen en het verwijderen van pallets.

+ Tijdelijke tekorten 

Tekorten aan chauffeurs, maar ook aan pallets, kunnen 
het logistieke proces grondig in de war sturen. 

+ Gebrek aan (kwaliteits)standaarden. 

Elke leverancier, elke retailer en elke logistieke partner volgt 
zijn eigen manier van werken. Zeker bij geautomatiseerde 
processen kan dit tot problemen leiden. 

+ Duurzaamheid. 

In een complexe supply chain, met veel bewegingen van 
kleine productaantallen, is er een grote kans op verspilling. 

De voordelen voor uw supply chain
+ Eenvoudig & transparant proces. 

Hoe meer partijen uit uw supply chain op het share & 
reuse-model overstappen, hoe efficiënter, betrouwbaarder 
en transparanter uw leverproces wordt. Ook qua kosten 
komt u niet meer voor verrassingen te staan.

+ Beschikbaarheid gegarandeerd. 

In Europa alleen al zijn er ruim 112 miljoen CHEP-pallets 
in omloop. Dankzij het internationaaleCHEP-netwerk 
is de beschikbaarheid van pallet gegarandeerd. Ook in 
piekperiodes

+ Kwaliteit voor automatisering. 

Na elk gebruik controleert en herstelt CHEP de pallets, 
in een van de 240 servicecentra in Europa. Beschadigde 
pallets gaan snel uit circulatie. CHEP-pallets lenen zich 
daardoor zeer goed voor automatisering. 

+ Data- en kennisdeling. 

Doorheen de jaren verzamelde CHEP heel wat inzichten 
over retail, transport en logistiek. Daardoor kunnen we 
makkelijk inefficiënties blootleggen en oplossingen 
aanreiken die de stiptheid van uw keten zullen verhogen.

+ Duurzaamheid voorop. 

Hoe meer bedrijven pallets delen en hergebruiken, hoe 
minder natuurlijke grondstoffen worden gebruikt, CO2 
wordt uitgestoten en afval geproduceerd. 
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Meer info?
 
www.CHEP.com
BE: 0800 39 152
NL: 0800 265 92 95 
customerservice.bnl@chep.com 
Vanuit andere landen: +32 15 799 899 


