
Aanmelding van uw levering
Alle leveringen van goederen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden aangemeld via email: 
aanmelden@dillewijnzwapak.nl

Vermeld s.v.p. in uw email:
1  Inkoopordernummer dat door Dillewijn Zwapak aan u is verstrekt
2  Aantal pallets
3  A�evermoment (datum en geschat tijdstip)
4 Als uw levering niet tijdig wordt aangemeld bestaat de mogelijkheid dat u moet wachten bij het lossen.
 Ook kan het voorkomen dat u verzocht wordt om op een andere dag en/of tijdstip te lossen.
5 Bij vertraging van aanlevering wordt de leverancier verzocht dit per omgaande via email 
 te melden aan de afdeling inkomende goederen: aanmelden@dillewijnzwapak.nl

Pallets
Toegestane pallet afmetingen:
•  115x115 cm (Square S)
•  120x120 cm (Square L)

Klik hier om de speci�caties en tekeningen te zien van de pallets die door Dillewijn Zwapak verwerkt 
kunnen worden. Indien u een afwijkende palletmaat hanteert moet u dit vooraf melden aan uw 
contactpersoon bij de afdeling inkoop van Dillewijn Zwapak. Telefoon +31 (0) 88 7354111

Kwaliteit van de pallet:
• geen slechte kwaliteit pallet: dun hout, hergebruikt, beschadigd etc. 
• geen verkeerd gepositioneerde en/of ronde blokken

Verpakking van de goederen
Vereisten voor de verpakking:
1  Duidelijk zichtbaar artikelnummer en barcode vermelden 
2  Deugdelijke verpakking: geen los zittende rekfolie of seals
3  Droog en stofvrij aanleveren
4  Bij sealen altijd de pockets vrijhouden
5  Geen overhang van de belading
6  Geen etiketten met uw bedrijfsnaam op de omverpakking plakken
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Informatie voor leveranciers
Op deze pagina vindt u informatie hoe u als leverancier goederen dient aan te leveren 
bij het Centrale Magazijn van Dillewijn Zwapak in Amstelveen. Het magazijn is volledig 
geautomatiseerd en gerobotiseerd daarom is het voor een juiste en snelle verwerking 
van de pallets met uw levering van belang dat u onderstaande aanleverspeci�caties 
goed in acht neemt.

Gewicht van de pallet inclusief belading:
• maximaal 1.000 kilogram per pallet
Hoogte van de pallet inclusief belading:
• maximaal 230 centimeter per pallet

•  120x80 cm (Euro pallet)

•  120x100 cm (BL3)
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https://dillewijnzwapak.nl/library/documents/pallets_supplier_pagina.pdf


Aanmelding van uw levering
Alle leveringen van goederen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden aangemeld via email: 
aanmelden@dillewijnzwapak.nl

Vermeld s.v.p. in uw email:
1  Inkoopordernummer dat door Dillewijn Zwapak aan u is verstrekt
2  Aantal pallets
3  A�evermoment (datum en geschat tijdstip)
4 Als uw levering niet tijdig wordt aangemeld bestaat de mogelijkheid dat u moet wachten bij het lossen.
 Ook kan het voorkomen dat u verzocht wordt om op een andere dag en/of tijdstip te lossen.
5 Bij vertraging van aanlevering wordt de leverancier verzocht dit per omgaande via email 
 te melden aan de afdeling inkomende goederen: aanmelden@dillewijnzwapak.nl

Pallets
Toegestane pallet afmetingen:
•  115x115 cm (Square S)
•  120x120 cm (Square L)

Klik hier om de speci�caties en tekeningen te zien van de pallets die door Dillewijn Zwapak verwerkt 
kunnen worden. Indien u een afwijkende palletmaat hanteert moet u dit vooraf melden aan uw 
contactpersoon bij de afdeling inkoop van Dillewijn Zwapak. Telefoon +31 (0) 88 7354111

Kwaliteit van de pallet:
• geen slechte kwaliteit pallet: dun hout, hergebruikt, beschadigd etc. 
• geen verkeerd gepositioneerde en/of ronde blokken

Verpakking van de goederen
Vereisten voor de verpakking:
1  Duidelijk zichtbaar artikelnummer en barcode vermelden 
2  Deugdelijke verpakking: geen los zittende rekfolie of seals
3  Droog en stofvrij aanleveren
4  Bij sealen altijd de pockets vrijhouden
5  Geen overhang van de belading
6  Geen etiketten met uw bedrijfsnaam op de omverpakking plakken

Gewicht van de pallet inclusief belading:
• maximaal 1.000 kilogram per pallet
Hoogte van de pallet inclusief belading:
• maximaal 230 centimeter per pallet

A�everen
A�everadres:
Dillewijn Zwapak
De Loetenweg 2
1187  WB Amstelveen
Tel. +31 (0)88 7354111

• Voordat de vrachtwagen aan een dock wordt gezet dient de chau�eur zich te melden 
 bij de receptie van de afdeling logistiek om een los-/laadplek toegewezen te krijgen.
• Op de vrachtbrief en factuur dient u altijd het inkoopordernummer, artikelnummer(s) 
 van Dillewijn Zwapak en het aantal pallets te vermelden.
• Dillewijn Zwapak is niet in staat om zeilwagens aan de zijkant te lossen.
• Internationale chau�eurs kunnen gebruik maken van de aanwezige douchegelegenheid.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van de aanleverspeci�caties nog vragen hebben dan verwijzen wij u 
graag naar uw reguliere contactpersoon bij Dillewijn Zwapak. Telefoon +31 (0)88 7354111

Algemene inkoopvoorwaarden Dillewijn Zwapak:  
https://dillewijnzwapak.nl/algemene-inkoopvoorwaarden 

Aanlevertijden: 
maandag t/m vrijdag 07.00-16.00 uur.
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