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Palletvoorwaarden

• Het pallet-retoursysteem geldt alleen voor statiegeld- en/of Europallets welke door De
Hamer zijn geleverd. Wij kunnen u dus nooit meer pallets crediteren dan er zijn geleverd.
• Het is niet toegestaan om statiegeld- en/of Europallets in te leveren als vervanging voor
geleverde pallets door De Hamer.
• De pallets dienen onbeschadigd te zijn.
• De pallets moeten op uw opslag op de grond staan, recht en genesteld gestapeld zijn en op
een voor ons materieel goed bereik- en berijdbare locatie.
• Pallets worden niet retour gehaald op een particulier losadres.
• Het retour halen van pallets moet van tevoren bij onze afdeling Expeditie gemeld worden en
worden binnen maximaal twee weken opgehaald in combinatie met een nieuwe levering. Er
worden vrachtkosten in rekening gebracht indien er geen sprake is van een retourvracht.
• Indien de geleverde pallets niet van tevoren gemeld zijn, en/of niet goed gestapeld of
bereikbaar zijn, heeft De Hamer het recht deze pallets te weigeren en zullen wij pas tot
retour halen overgaan als aan de juiste voorwaarden is voldaan. Indien wij opdracht van u
krijgen voor retour halen en het blijkt dat dit niet mogelijk is, worden de gemaakte
vrachtkosten bij u in rekening gebracht.
• Retourmelding moet uiterlijk binnen drie maanden na levering plaatsvinden. Na deze periode
vervalt het recht op terugbetaling van het statiegeld.
• Voor statiegeld- en/of Europallets berekenen wij € 25,00 per stuk. Statiegeld- en/of
Europallets die door De Hamer retour gehaald worden, worden volgens de hierboven
genoemde voorwaarden voor € 22,50 per stuk gecrediteerd. Wanneer de pallets zelf retour
gebracht worden, wordt er € 24,00 gecrediteerd. Voor eenmalige pallets berekenen wij
€ 2,50 per stuk.

