
Met palletpooling van CHEP krijg je meer controle over je
in- en uitgaande stromen voor e-commerce. Je werkt niet
alleen flexibeler en kostenefficiënter, je verkleint ook de
afvalberg en loopt minder kans op productschade. Dankzij
het grote, internationale CHEP-netwerk ben je bovendien
zeker dat er ook in de piekperiodes pallets beschikbaar
zullen zijn. Zo kun je blijven focussen op de groei van jouw
business en de wensen van je klanten.

70 woorden

Maak je e-commerce supply chain
eenvoudiger, efficiënter en duurzamer met
palletpooling en verhoog de klanttevredenheid.

15 woorden
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Helping you  
to move more with less  
in e-commerce
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Exponentiële groei 
door e-commerce platformen

Sommige online winkels, zoals Amazon en bol.com, 
werken als een platform. Ze laten toe dat andere 
retailers en leveranciers hun virtuele schapruimte 
gebruiken. Door op die manier te werken is de 
e-commercesector de voorbije jaren exponentieel 
gegroeid. Amazon bijvoorbeeld is nu de grootste online 
retailer ter wereld, met actieve aanwezigheid in acht 
Europese landen. 

Andere retailers zonder fysieke aanwezigheid in de 
markt, zoals onder meer Asos, Zalando en Wehkamp, 
zetten in op grootschalige merkbinding, veel groter dan 
wat een fysieke winkel ooit kan doen.

Een mix van online en fysiek

Ook grote fysieke retailers grijpen intussen steeds vaker 
naar e-commerce-activiteiten. Op die manier proberen 
ze klanten zoveel mogelijk in hun eigen ecosysteem te 
houden en de reikwijdte van hun merk uit te bouwen 
(Tesco, Sainsbury’s, Albert Heijn, Carrefour, …).  
Zelfs fabrikanten als P&G bewegen in de richting  
van e-commerce. 

Omgekeerd richten sommige e-tailers zich op de fysieke 
verkoop. Amazon bijvoorbeeld nam de supermarktketen 

Whole Foods over en verkoopt er zijn private label-
producten. De e-tailer lanceerde ook Amazon Go, 
zogenaamde ‘grab and go’-winkels zonder personeel en 
kassa’s. 

Via zijn eigen netwerk AMZL kan Amazon bovendien 
het complete logistieke proces voor leveranciers in het 
Verenigd Koninkrijk verzorgen. En onder de noemer 
Amazon Flex integreert de e-commercegigant zijn eigen 
logistieke centra in de magazijnen van grote fabrikanten. 
Dat is bijvoorbeeld al het geval bij P&G in Duitsland.

E-commerce & COVID-19

De coronacrisis heeft een boost gegeven aan 
e-commerce. Productaankopen in Europa zagen een 
stijging van 5-10% in Polen tot 60-75% in Finland (bron: 
ecommerce-europe). 

In België kochten consumenten een derde meer ten 
opzichte van 2019, met consumer electronics (+93%) 
op kop (bron: BeCommerce). In Nederland groeide 
het aantal online productaankopen met 43%, waarvan 
de categorie Home & Living de grootste stijger was 
(+83%) (Bron: emerce.nl). Hoewel consumenten na 
de lockdowns opnieuw hun weg vinden naar de fysieke 
winkels, is e-commerce stevig ingeburgerd. Binnen vijf 
jaar wordt er in Nederland nog een groei verwacht van 
10% (Bron: emerce.nl & GfK Nederland)

Wat is het verschil 
tussen online retail en 
traditionele retail  
met fysieke winkels?

In tegenstelling tot fysieke retail hebben online retailers geen beperkte 
schapruimte. Ze kunnen hun klanten dus veel meer producten, in veel 
hogere aantallen aanbieden. Omdat ze geen rekening moeten houden met 
de kosten van een winkelruimte, kunnen ze vaak scherpere prijzen hanteren. 
Daartegenover staat dat klanten een snelle levering verwachten. Liever 
vandaag dan morgen. 

https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/01/Coronavirus-Survey-Report-January-2021.pdf
https://becommerce.odoo.com/en_US/bcmmq42020
https://www.emerce.nl/nieuws/ecommerce-nederland-coronajaar-266-miljard-euro
https://www.emerce.nl/webcasts/het-corona-effect-op-het-e-commerce-landschap
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Shoppers kopen hun producten aan hoe zij willen. Of 
dat nu in de winkel is of via een webshop. Shoppers 
zijn kritisch over hun koopervaring en binden 
zich minder makkelijk aan een merk of bepaalde 
webshop. Belangrijk dus om overal aanwezig te zijn, 
voldoende beschikbaarheid te hebben en alles liefst 
zo duurzaam mogelijk te maken. Veel uitdagingen 
voor jou als producent en leverancier. 

1. Complexiteit & beschikbaarheid

Als leverancier voor zowel online als offline retailers 
krijg je te maken met gefragmenteerde bestellingen 
en leveringen. Afhankelijk van de bestemming gelden 
andere regels en eisen. 

Vertragingen, productschade of een tijdelijk tekort aan 
chauffeurs kunnen je supply chain grondig in de war 
sturen. Zeker tijdens seizoenspieken. In de aanloop naar 
de feestdagen of op commerciële hoogdagen, zoals 
Black Friday of de koopjesperiode zijn er plots heel 
veel bestellingen, waardoor de druk op producenten en 
retailers stijgt.

De covidpandemie heeft ook het belang van een 
flexibele e-commerce supply chain aangetoond. Bij 
onverwachte situaties is het noodzakelijk om snel en 
flexibel te kunnen reageren. 

2. Verborgen kosten

Net zoals in de traditionele toeleveringsketen, moet je 
in e-commerce ook rekening houden met verborgen 
kosten, zoals bijvoorbeeld het gebruik, de opslag en het 
transport van pallets. Bij artikelen met een hoge waarde 
lijkt dit misschien niet relevant, maar wanneer het om 

grote aantallen gaat, kunnen die kosten hoog oplopen. 

In het geval van witte ruilpallets kan het lang duren voor 
je dat geld terugziet. Het gebeurt zelfs dat wanneer de 
pallets officieel al uit de keten zijn, er toch nog opslag- 
en andere kosten worden aangerekend. En verloopt de 
verwijdering niet op een duurzame manier, dan kunnen 
daar boetes of extra kosten aan te pas komen. 

3. Kwaliteit & compatibiliteit

Het gebruik van witte ruilpallets in e-commerce supply 
chains is om nog een andere reden problematisch. Veel 
pallets die in omloop zijn, zijn beschadigd en worden niet 
(voldoende) gerepareerd. Dan kan het zijn dat jij pallets 
van mindere kwaliteit terugkrijgt, terwijl je pallets van 
hoge kwaliteit hebt verzonden. 

Dat er geen kwaliteitsstandaarden bestaan voor 
verpakkingen en pallets en retailers verschillende eisen 
hebben, maakt het extra lastig om te standaardiseren en 
je supply chain zo kostenefficiënt te organiseren. 

4. Duurzaamheid

Een andere uitdaging voor jou als leverancier is 
duurzaamheid. Shoppers en regeringen verwachten dat 
online handelaars en leveranciers kunnen aantonen dat 
ze verantwoord en verantwoordelijk te werk gaan. 

In een dergelijke complexe en snelle supply chain is de 
kans op afval en verspilling op verschillende vlakken erg 
groot. 

Het grote aantal bewegingen van kleine product-
aantallen veroorzaakt daarbij een toename van inefficiënte 
vrachtwagenladingen en dus lege kilometers. Het is dan 
ook niet altijd eenvoudig om duurzame processen te 
implementeren en de resultaten ervan aan te tonen. 

Wat zijn de 4 grote 
uitdagingen voor 
leveranciers? 
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Het deelmodel van CHEP helpt e-commerce-
bedrijven om de shift te maken naar efficiëntere 
en duurzamere supply chains. Wanneer je deel 
uitmaakt van het CHEP-poolingnetwerk, genereer 
je minder afval, heb je lagere kosten en kun je een 
eenvoudiger palletbeheer implementeren.

1. Complexiteit & beschikbaarheid

Wanneer jij, je klanten en/of je leveranciers naar 
palletpooling overstappen, optimaliseer je de supply chain 
door te standaardiseren. Je hoeft minder tijd te besteden 
aan het herpalletiseren of sorteren van pallets.  
 
Bovendien halen we gebruikte en lege pallets bij jou op. 
We controleren ze in een van onze servicecenters en 
herstellen ze indien nodig voor we ze terug in de pool 
opnemen. Je hoeft geen retourtransporten te regelen of 
aparte ruimte te voorzien voor pallets die geretourneerd of 
verwijderd moeten worden.  
 
Hoe meer bedrijven deel worden van het netwerk, hoe 
efficiënter dit wordt. Dankzij onze schaalgrootte en 
dichtheid van ons netwerk, kunnen we dan ook snel 
inspelen op onverwachte vraag, waardoor jij ook flexibeler 
kunt reageren op de noden van jouw klanten.  

2. Verborgen kosten 

Doordat je als CHEP-klant het hele palletbeheer aan 
ons uitbesteed, vallen verborgen kosten van palletruil 
weg. En jouw werknemers kunnen zich focussen op hun 
kernactiviteiten. 

En jij kunt ook terugvallen op de kennis en expertise 
die we over de jaren heen hebben opgedaan door te 
werken  in wereldwijde supply chains. Dat maakt dat we 
makkelijk de verborgen kosten kunnen blootleggen en 
verbeteringen kunnen voorstellen. 

3. Kwaliteit & compatibiliteit

Na gebruik haalt CHEP de pallets op van jouw locatie 
en controleert en herstelt elke pallet volgens strenge 
kwaliteitsnormen. Dat gebeurt in een van de 240 
servicecentra verspreid in Europa. 

Wanneer er beschadigde pallets en pallets van mindere 
kwaliteit in onze palletpool zouden zitten, halen we die zo 
snel  mogelijk uit circulatie. 

Door frequente controles en herstellingen, stijgt 
de levensduur van onze pallets en blijft de kwaliteit 
consistent. CHEP-pallets zijn dan ook uiterst geschikt 
voor geautomatiseerde magazijnen en processen.

4. Duurzaamheid

Onze blauwe pallets worden continu gedeeld en 
hergebruikt, waardoor er minder hout wordt verbruikt, 
minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt 
geproduceerd. Palletpooling baseert zich op de principes 
van de circulaire economie en is dus inherent duurzaam. 

Daarnaast hebben we zicht op wereldwijde 
goederenstromen, waardoor we niet alleen ons eigen 
vervoer optimaal kunnen organiseren, maar ook dat 
van onze klanten. We zetten dan ook actief in op 
transportsamenwerkingen om zo lege kilometers en 
onnodige koolstofuitstoot te vermijden. 

In de Benelux bespaarden onze klanten in 2021 
dankzij het poolingmodel 32.856 ton CO2 evenveel 
als 6.845 heteluchtballonnen, en 3.304 ton afval 
ofwel het afval dat 1.565 gezinnen met vier leden 
jaarlijks produceert.   

Hoe helpt CHEP die 
uitdagingen aan te 
pakken?
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1. Om je in- of uitgaande stromen  
te optimaliseren

Ontvang je producten die overzee worden geïmporteerd  
en palletiseer je die voor verder transport naar online 
retailers? Verstuur je producten bestemd voor online 
verkoop vanuit  uw productiesite of warehouse?  Of krijg 
je producten van leveranciers om ze online te verkopen?  
 
Hoe dan ook, wanneer jij en je leveranciers pallets delen 
en hergebruiken via het CHEP-netwerk, creëer je samen 
met hen een meer transparante en efficiëntere 
supply chain. Die verhoogde efficiëntie zal zich vertalen 
in snellere leveringen, minder risico op vertragingen 
en minder schade door beschikbaarheidsproblemen of 
pallets van slechte kwaliteit.

Daarnaast ondersteunen en adviseren wij je graag 
wanneer je gesprekken met klanten en leveranciers wilt 
opzetten over een overstap naar CHEP-palletpooling.

De schaalgrootte en dichtheid van ons netwerk stelt 
ons in staat om gebruikte pallets sneller op te halen, 
waardoor je zelf tijd en geld voor palletbeheer en 
-opslag uitspaart. 

We hebben al meer dan 60 jaar ervaring met allerlei 
soorten supply chains. We passen ons vlot aan aan 
verschillende soorten goederenstromen en kunnen 
zowel grote, internationale bedrijven, als kleine, zeer 
gespecialiseerde ondernemingen helpen om de shift  
te maken naar de meest efficiënte en duurzame  
supply chains.

2. Om je netwerk en activiteiten te  
kunnen uitbreiden

Denk je aan een uitbreiding van je activiteiten? Wil je 
nieuwe markten openen? 

De schaalgrootte en het immense bereik van het CHEP-
netwerk speelt ook dan in jouw voordeel. In Europa 
alleen al zijn er ruim 112 miljoen CHEP-pallets in omloop. 
Ons netwerk van servicecenters, producenten en (online) 
retailers is groter dan bij welke ander organisatie ook. 

Dus, hoe je ook wilt uitbreiden — in nieuwe markten of in 
andere landen — wij beschikken over het netwerk en 
de expertise om je daarin te ondersteunen.

Onze gegevens en inzichten in wereldwijde 
goederenstromen maken dat we flexibel zijn om te 
reageren op veranderingen in de vraag of op de markt, 
hoe onverwacht ze ook zijn. Zo kun jij altijd op de wensen 
van je klanten blijven focussen en inspelen. 

3.  Om jouw duurzaamheidsdoelstellingen 
te behalen

Aangezien ons businessmodel is gebaseerd op de 
principes van de circulaire economie, is palletpooling 
inherent duurzaam. 

Samenwerken met CHEP geeft je de kans om je eigen 
logistieke processen te verduurzamen. We beschikken 
over heel wat expertise om jouw strijd tegen verspilling 
en afval te ondersteunen en geven graag advies over 
mogelijke ketensamenwerkingen. 

We zetten al enkele jaren succesvol in op 
transportsamenwerkingen tussen ons en onze 
klanten en onze klanten onderling.  Zo vermijden we 
lege kilometers en laten de CO2-uitstoot dalen.

Waarom is CHEP- 
palletpooling nutttig 
voor jouw e-commerce?



Meer info?
 
www.CHEP.com

BE + LU: (+32) 0800 39 153
NL: 0800 265 92 05 
customerservice.bnl@chep.com

Helping you  
to move more with less  
in e-commerce


