Palletreglement
1. Gebruiksbeperking
Glaspallets mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van het glas van de productieplaats naar
het door de klant opgegeven leveringsadres. De pallets kunnen niet gebruikt worden als hijsmiddel.
Het gebruik van de pallets voor de opslag of het transport van andere producten dan het door de producent
geleverde glas, is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier/producent
toegestaan. De klant van de producent is de directe afnemer en derhalve verantwoordelijk; hij zal in geval
van misbruik hierover worden aangesproken. Geen aanspraak op schadevergoedingen, in welke zin dan ook,
kan worden gemaakt indien door een tekort aan glaspallets voor een andere vervoerswijze dan wel een
latere afleverdatum moet worden gekozen.
2. Verantwoordelijkheid voor de glaspallets
De verantwoordelijkheid van de klant geldt tot en met de dag van ophalen met een maximum van
10 werkdagen na datum leegmelding.
3. Ingang van de vergoedingstermijn
•
Voor leveringen op glaspallets geldt een termijn van 20 werkdagen waarin de glaspallets gratis
ter beschikking worden gesteld.
•
Voor levering in minicontainer wordt vanaf de eerste werkdag huur in rekening gebracht.
4. Vergoeding
Glaspallet
€ 7,00 per werkdag en per pallet
Minicontainer:
€ 7,00 per werkdag en per container
Inpakkosten containers: zie onze leveringscondities
De maximale huurperiode is 5 maanden vanaf het moment dat de glaspallet bij u geleverd is. Glaspallets die
langer dan 5 maanden uitstaan, zullen worden doorbelast als nieuwwaarde. Voor prijzen zie punt 5. Mocht
een glaspallet uiteindelijk weer retour komen dan zullen wij de kosten van de nieuwwaarde crediteren.
Op het glaspalletoverzicht vindt u het aantal werkdagen dat de glaspallet bij u staat.
5. Eigendomsrecht
Wanneer blijkt dat een glaspallet definitief verdwenen is of als verloren moet worden beschouwd, wordt de
nieuwwaarde van de glaspallet in rekening gebracht en wordt de huur gestopt. Voor het kwijtraken van
spanlatten wordt de nieuwwaarde per eenheid in rekening gebracht. De producent doet geen afstand van
eigendomsrecht. Mocht in later stadium de glaspallet en/of spanlatten alsnog teruggevonden worden, dan
wordt dit gemeld en de nieuwwaarde vergoed minus de huur tijdens het zoekraken.
Nieuwwaarde:

Standaard pallets
Grote ruiten pallet
Verlengde grote ruiten pallet
Jumbo pallet
Jumbo pallet hoog
400 cm pallet
400 cm pallet extra hoog
Minicontainer
Spanlat
Kisten transport bok

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

650,1200,1500,1200,1500,1200,1500,2500,10,1500,-

6. Leegmelding
Glaspallets graag leegmelden per email (pallet@nsg.com) met vermelding van palletnummer en ophaaladres.
De datum van ontvangst van de e-mail is de laatste dag van de periode aan de hand waarvan de vergoeding
wordt berekend. Aan onvolledige e-mails kan de klant geen enkel recht ontlenen. Wanneer u geen
glaspallets afmeldt bij ons dan is onze administratie leidend en zal dit altijd worden aangehouden

als leidend.
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7. Oud glas
Pilkington biedt u de mogelijkheid om oud glas (dit geldt NIET voor oude kozijnen of schuifpuien) af te
voeren. Hiervoor rekenen wij een bedrag van €65,00 per glaspallet. Om het glas te kunnen afvoeren dient
het wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Wij voeren alleen oud glas af wat vooraf is aangemeld bij de leegmelding van de glaspallet. Wanneer de
pallet is afgemeld zonder de vermelding van het oude glas laat onze chauffeur de pallet staan en zijn wij
genoodzaakt de vergeefse rit bij u in rekening te brengen á € 75,00 ex btw. Ook wanneer er bij de order is
afgesproken dat wij het glas afvoeren moet dit vermeld worden bij de leegmelding.
Het glas moet op de volgende manier op de glaspallet worden vastgezet:
•
•
•
•
•
•

Het glas mag niet kapot zijn. (barsten, scheuren).
Wanneer er barsten en scheuren in het glas zitten, mag dit ook niet worden afgeplakt. Dit zal niet
worden geaccepteerd om veilig te kunnen vervoeren.
Het glas moet op grootte worden opgepakt. Beginnend bij de grootste ruit(en) achteraan.
Het glas moet goed en veilig gezekerd zijn met de spanlatten die bij de pallet worden geleverd.
Pilkington kan niet garanderen dat er voldoende spanlatten meegeleverd worden om oud glas goed
te zekeren. Wanneer er niet voldoende stokken zijn, dient u dit aan te geven bij de leegmelding.
Glas mag nooit gezekerd worden met touw, spanbanden of andere middelen om het samen te
houden.

Op de volgende bokken kunnen wij geen oud glas terug vervoeren:
•
Groene pallets
•
Houten pallets
•
Glasbouw pallets
•
Bokken van onze leveranciers
De chauffeur is verantwoordelijk voor het transport. Indien het glas niet goed verpakt is en er een risico is
dat er onderweg ruiten of scherven vanaf kunnen vallen, zal de chauffeur deze pallet weigeren. In dat geval
wordt de rit als vergeefs beschouwd en de extra kosten hiervan worden aan u doorberekend. De mening van
de chauffeur is hierin leidend. Bij twijfel kunt u vooraf een en ander afstemmen met uw vestiging.
8. Vervoeren claim ruiten, mallen, eigen glas om bij ons te assembleren
Voor het vervoeren van bovengenoemde zaken gelden de volgende regels:
•
Elke claim ruit dient voorzien te zijn van een ingevuld Pilkington retouretiket.
•
Elke mal dient voorzien te zijn van minimaal de naam van de klant en eventueel een referentie. Graag de
chauffeur een bon meegeven, zodat bij binnenkomst bekend is dat er mallen op de auto staan.
•
Voor het eigen glas is het belangrijk dat elke ruit voorzien is van een duidelijk etiket en dat de chauffeur
een bon meekrijgt zodat bij binnenkomst bekend is dat er nog te verwerken glas op de auto staat.
Als u bovengenoemde zaken op een lege glaspallet van Pilkington verpakt, dient u dit palletnummer bij ons
te melden zodat wij deze zaken kunnen gaan afhalen.
9. Ophaalverplichting
Producent verplicht zich om binnen 10 werkdagen na leegmelding, de betreffende glaspallets op het
opgegeven adres op te halen, met uitzondering van de algemeen geldende vakantieperioden. In incidentele
gevallen kan in overleg deze termijn worden verlengd.
10. Vergeefse ophaalpoging
Leeggemelde glaspallets dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor ophaling en moeten goed
bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven plaats geen
glaspallets worden aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar zijn, wordt de ophaalrit als vergeefs
beschouwd en worden extra kosten, zijnde € 75,00 (excl. BTW) berekend aan de klant.
Indien blijkt dat de glaspallet niet volledig leeg zijn, zal de chauffeur de glaspallets zonder meer weigeren.
De ophaalrit wordt als vergeefs beschouwd en de extra kosten van € 75,00 worden aan de klant berekend.
11. Berekening van de vergoeding
De berekening van de vergoeding zal minstens eenmaal per maand plaatsvinden. De producent zorgt voor
een goed overzicht op de factuur dan wel bijlage ter controle van de factuur. Hierop zijn vermeld:
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•
•
•
•
•
•

Referentie
Palletnummer(s)
Aanleverdatum en datum leegmelding
Aantal werkdagen gebruikt tot leegmelding
Aantal werkdagen berekende huur
Bedrag per glaspallet en totaal factuurbedrag

12. Informatie palletbestand
Wekelijks zal een overzicht worden verstrekt van de bij de klant in gebruik zijnde glaspallets, per
afleveradres. Op dit overzicht staat:
•
Referentie
•
Palletnummer(s)
•
Aanleverdatum en eventuele leegmeldingsdatum
Bij elke aanlevering wordt een vrachtbrief verstrekt waarop minimaal staat vermeld het aantal pallets
en de desbetreffende pallet- en minicontainernummers.
13. Technische staat
•
De producent maakt bij levering gebruik van glaspallets die in goede staat verkeren. De klant wordt
geacht glaspallets zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam gebruik, welke schade tot gevolg heeft,
zullen de werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden aan de klant. Indien een glaspallet
onherstelbaar is beschadigd, zal de nieuwwaarde van een vergelijkbare pallet in rekening worden
gebracht.
•
Beschadigingen aan glaspallets dienen op de retourlijst gemeld te worden en deze lijst dient door de
klant mede ondertekend te worden.
•
Glaspallets dienen een duidelijke naam en nummer te dragen.
14. Vorstverlet en vakantieperioden
In geval van minstens vijf aaneengesloten officiële vorstverletdagen wordt géén vergoeding berekend.
Tijdens de zomervakantieperiode zal automatisch een extra periode van 15 werkdagen aan de 20 bestaande
werkdagen worden toegevoegd.
15. Afmetingen
De maximum afmetingen van glas dat getransporteerd kan worden op pallets of minicontainers zijn als volgt:
●
Minicontainer: 2160 mm x 2160 mm
●
Normale pallet: tot 2200 mm hoog
●
Speciale pallet: tot 2500 mm hoog
●
Jumbo pallet: tot 2650 mm hoog
●
Jumbo pallet hoog: tot 2700 mm hoog (kan alleen op een lage aanhanger vervoerd worden en de
complete combinatie moet bij het afleveradres kunnen komen).
Bijlagen:
•
Glaspallets voorbeelden
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