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Uw lege jerrycans gratis retour
Wij nemen gratis uw lege verpakkingen van Aspen en Agealube retour voor recycling. Hiervoor bestelt u
een gratis retourdoos. Wij vragen u om vooraf het leeggoed klaar te zetten volgens onderstaande stappen.
Wanneer dit niet juist uitgevoerd wordt, kan de chauffeur het leeggoed helaas niet retour nemen.

Zet het leeggoed klaar volgens onderstaande stappen

• Vouw de retourdoos met de opening naar boven uit op een europallet.
• Stapel hierin netjes de lege Aspen en Agealube jerrycans met dop.
• Gebruik de kartonnen tussenplaten om de jerrycan per laag te stapelen,
deze worden altijd meegeleverd met uw nieuwe pallet.
• Vermeld bij uw bestelling dat u een pallet leeggoed retour heeft en of u
een nieuwe retourdoos wilt ontvangen (artikelnummer retourdoos: 001).
• Zet drums en vaten met doppen op een europallet en wikkel ze in met
folie (200 liter vaten per 2 en 60 liter drums per 6 of zelfs per 12 stuks).

Wanneer kan de chauffeur uw pallet leeggoed niet meenemen?
In de praktijk komt het regelmatig voor dat het leeggoed niet van tevoren is aangemeld of dat pallets niet
juist zijn klaargezet. De chauffeur heeft dan het recht om uw pallet te weigeren. Een aantal voorbeelden:
• Jerrycans zijn niet netjes gestapeld waardoor de retourdoos bol staat
• De retourdoos is te vol gestapeld
• Er zitten geen doppen op verpakkingen
• De retourdoos is nat en onstabiel geworden
• De retourdoos is nog niet vol (kans op schuiven)
• Het leeggoed staat niet op een europallet
(afmeting europallet is 120x80cm, zoals meegeleverd met bestelling)
• Het leeggoed staat nog niet klaar
• Drums en vaten bevatten restanten benzine of olie, of zijn volgelopen met regenwater
• Het leeggoed is niet van tevoren aangemeld bij GVG Oliehandel (importeur Aspen Benelux)
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Vermeld uw pallet leeggoed bij uw bestelling...
De chauffeur mag helaas geen pallet leeggoed bij u retour halen wanneer hij geen opdracht hiervoor
heeft. Daarom is het erg belangrijk dat u bij uw bestelling aan ons meldt dat u een pallet leeggoed wilt
retourneren. De lege verpakkingen worden namelijk beschouwd als gevaargoed (ADR) en de chauffeur is
verplicht de juiste vrachtbrief hiervoor bij zich te hebben. Ook moeten lege, ongereinigde verpakkingen
waar gevaarlijke stoffen in hebben gezeten, voorzien zijn van een dop. Wanneer dit niet in orde is,
riskeert niet alleen de chauffeur maar ook u als afzender een boete.

...maar wel alleen als u daadwerkelijk leeggoed heeft!
Als u bij uw bestelling gemeld heeft dat u een pallet leeggoed retour wilt laten halen, dan gaat de
transporteur daar ook van uit en brengt hiervoor standaard kosten in rekening bij GVG Oliehandel. Het
is dus zonde wanneer er leeggoed opgegeven wordt, maar het niet daadwerkelijk klaarstaat! Bij dezen
willen wij u vragen om hier rekening mee te houden. Als blijkt dat er vaak leeggoed opgegeven wordt
terwijl dit niet zo is dan zullen wij de vrachtkosten hiervoor in rekening moeten brengen.
Wij danken u voor uw medewerking om het retourneren zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
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