Initiatief: Vaste leverdagen Nederland
Deelname Initiatieven conform 3.D.1 en 3.D.2
T.b.v. certificering CO2-prestatieladder

Initiatief:
Vaste leverdagen Nederland
Doel:
De distributie van bomen en plantgoed efficiënter te maken.
Samenwerkingspartners:
• Transportbedrijven
• Opdrachtgevers
Prognose m.b.t. de CO2 opslag
Het streven is om de beladingsgraad van de vrachtwagen te verhogen. Dit realiseren wij door combivrachten samen te stellen voor een bepaalde regio en deze op vastgestelde dagen uit te leveren. De
voordelen van deze distributie zijn:
• De interne logistiek van de kwekerij kan geoptimaliseerd worden waardoor brandstof
bespaard wordt.
• Doordat de beladingsgraad van de vrachtauto’s beter benut wordt vermindert het aantal
transport bewegingen op de weg. Hierdoor brandstofbesparing.
Het geïmplementeerde programma “Vaste leverdagen Nederland” ziet er als volgt uit:
Maandag levergebieden:
1. Zuidholland
2. Utrecht
3. Gedeeltelijk Gelderland
Dinsdag levergebieden:
1. Noord-Holland
2. Brabant
3. Gedeeltelijk Gelderland
4. Zeeland
Woensdag levergebieden:
1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. Overijssel
5. Flevoland(boven Almere Almere en nabije omgeving op maandag)
6. Zuid-Holland
7. Utrecht
8. gedeeltelijk Gelderland
donderdag
1. Limburg
2. Noord-Holland
3. Brabant
4. Gedeeltelijk Gelderland
5. België
Deelname initiatieven conform 3.D.1 en 3.D.2
M. van den Oever B.V.

Pagina 2 van 3
Datum: 4 oktober 2019

Vrijdag
1. Spoed of speciaal transport
In een rustige tijd bij weinig aanbod kunnen wij van de vaste leverdag afstappen om zodoende op 1
of 2 dagen per week voldoende vracht te genereren voor verantwoorde combivrachten.
We zien een aantal gebieden terugkomen op een 2de dag in de week.
De eerste dag waarop het gebied voorkomt is de voorkeurs dag de 2de dag een uitwijkmogelijkheid
Indien klanten extra bestellen en de order komt niet gereed voor de uitleverdatum zijn er 2 opties
1. De order verschuift naar de eerste uitwijkmogelijkheid mits hier voldoende aanbod van
vracht is
2. De order verschuift 1 week naar de leverdag.
Rol van M. van den Oever B.V.
M. van den Oever B.V. participeert en is initiator van dit initiatief
Verantwoordelijke:
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is de heer Marwin Dekkers.
Budget:
M. van den Oever B.V. heeft budget vrijgemaakt voor dit initiatief en participatie.
Haaren, oktober 2019
Akkoord namens directie
Marwin Dekkers
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