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Uitbesteding opslag en distributie dranken (E-fulfilment) 2021 

 
Vinologix heeft momenteel ruim 700 wijnhandelaren in Nederland en 300 in België als klant, die wijn en andere 
dranken verzenden in de breukvrije Vinologix verpakkingen onder de contracten die Vinologix heeft met DPD, een 
van de grootste internationale pakketdiensten in Europa en DHL Express, de grote luchtvrachtvervoerder. Dankzij 
de breukvrije verpakking wordt de klant de ergernis en de rompslomp van breuk bespaard, terwijl toch snel én 
tegen lage kosten wordt geleverd. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met het Milieu: onze breukvrije 
verpakkingen zijn van recycled karton (en voorzien van het Recycle kenmerk) en DPD werkt CO2 neutraal. 
 

In samenwerking met Freightned te Oosterhout heeft Vinologix deze dienstverlening voor diverse klanten 
uitgebreid tot een logistieke totaaloplossing voor wijn- en drankenhandelaren. Uitgangspunt is  minimaal 5 
verzendorders per dag bestaande uit gemiddeld tenminste 2 pakketten, opdat Freightned dit operationeel 
efficiënt kan uitvoeren. Deze totaaloplossing bestaat uit: 
 

a. Het opslaan van uw dranken in het beveiligde Warehouse van Freightned Benelux BV, Koopvaardijweg 3-
A, 4906 CV Oosterhout, tel. 0162 454437. Dit warehouse ondergaat vanwege de bouwkundige 
voorzieningen weinig (en dan slechts geleidelijk) invloed van de buitentemperatuur; 
 

b. Het orderpicken, verzendklaar maken en afleveren van uw orders, zowel voor met Vinologix te versturen 
pakketten als voor op pallet uit te leveren orders. De Vinologix verzenddozen staan al bij Freightned. Het 
orderpicken kan desgewenst per fles. De op een werkdag vóór 13.00 uur ontvangen orders worden 
desgewenst dezelfde dag verzendklaar gemaakt. In geval van als pakket te verzenden orders wordt de 
order in de breukvrije Vinologix dozen verpakt, voorzien van pakbon/kopie factuur en DPD pakketlabel en 
die avond aan DPD overhandigt ter aflevering bij de geadresseerde. DPD levert in Nederland, België en 
Duitsland de volgende werkdag uit en in Nederland en België zonder meerkosten ook op zaterdag. In 
geval van op pallet in Nederland of België uit te leveren orders worden deze voorzien van pakbon, geseald 
en aan het einde van de dag geladen om de volgende werkdag af te leveren in Nederland (binnen 24 uur) 
of België binnen (24 uur, soms 48 uur). 
 

Om deze processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de orders elektronisch worden doorgegeven aan 
Freightned. Dit kan volledig geautomatiseerd door deze elektronisch door te geven aan Freightned of door in te 
loggen op het systeem van Freightned en daar uw orders handmatig in te voeren. Daarnaast heeft u op afstand 
toegang tot het systeem van Freightned om informatie te raadplegen, zoals uw voorraadstanden. U krijgt een 
eigen pakketnummerreeks met toegang tot DPD Shipping report, waardoor u in één oogopslag de aflevering van al 
uw pakketten kunt volgen. Daarnaast krijgt u automatisch bericht bij eventuele adresfouten en via ons speciale 
monitoringssysteem bij problemen als breuk. Wij kunnen dit zelfs naar uw wensen fijntunen, bijvoorbeeld dat 
dergelijke meldingen ook rechtstreeks naar uw klant gaan. U kunt via www.dpdpredict.nl het aflevertijdvak van 
een pakket raadplegen en via de website van DPD ook de handtekening voor ontvangst opvragen. Het is zelfs 
mogelijk, dat u de gehele controle op de aflevering van uw pakketten aan ons uitbesteed.  
 
Bij als pakket uit te leveren orders is op de avond van overdracht aan DPD de eerste scanning zichtbaar in 
Track&trace. Indien u bij de order ook het emailadres en/of het mobiele telefoonnummer van de ontvanger 
verstrekt, ontvangt de geadresseerde een email en/of SMS dat het pakket op het depot is binnen gekomen. De 
volgende ochtend zijn de vervolgscanningen te zien en het meegeven van het pakket aan de chauffeur. De 
ontvanger ontvangt dan een 2de bericht met het aflevertijdvak van 60 minuten. Hij kan zelfs zien hoeveel stops de 
chauffeur nog van het afleveradres is verwijderd. De geadresseerde kan op beide berichten reageren en een 
andere bezorgdatum, een ander adres, aflevering bij gekozen pakketshop of neerzettoestemming doorgeven. De 
chauffeur probeert, indien er desondanks bij de geadresseerde niemand aanwezig is, af te leveren bij de buren. 
Indien dat ook niet lukt, wordt bij pakketten voor particulieren zo mogelijk al dezelfde dag afgeleverd bij de 
dichtstbijzijnde DPD pakketshop. Bij bedrijven wordt de volgende werkdag een tweede bezorgpoging gedaan. Als 
deze weer niet succesvol is, wordt de ontvanger verzocht om contact op te nemen met DPD. Als dit na een week 
niet is gebeurd, gaat het pakket retour afzender.  
 
De chauffeur levert alleen af tegen verkrijging van een rechtsgeldige handtekening voor ontvangst. Dit is nu allen 
anders vanwege de Corona crisis. Deze handtekening is alleen rechtsgeldig indien de handtekening is gezet door 
een persoon van 18 jaar of ouder. Hierdoor wordt ook een beperkte invulling gegeven aan de steeds strengere 

http://www.dpdpredict.nl/
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eisen m.b.t. levering van alcohol aan jongeren. DPD verwacht binnen enkele maanden ook een 18+ check te 
introduceren. Dit lijkt me pas uitvoerbaar na de Corona crises. .  
 
In geval van aflevering op pallet krijgt de ontvanger op de afleverdatum een email met het verwachte aflevertijdvak 
en kan via een link de meest actuele verwachte aankomsttijd raadplegen.    
 
De opslag van de wijnen geschiedt in principe op palletplaatsen. De opslag kan (tegen meerprijs) plaatsvinden in 
geconditioneerde ruimtes. Op een palletplaats en op een halfhoge palletplaats kan slechts één artikel worden 
opgeslagen (is 1 locatie).  
 
Uw contractspartij voor deze dienstverlening is Freightned. Vinologix treedt hier slechts op als leverancier van de 
verpakkingen. Freightned factureert u de verrichte dienstverlening inclusief de kosten van de gebruikte 
verpakkingen. Vinologix factureert u de daadwerkelijke verzendingen met pakketdiensten.  
 

Tarieven (ex btw) 

 
De kosten bestaan uit: 
a. Het inslaan van de goederen die moeten worden opgeslagen in het magazijn 
b. De opslag van deze goederen tot de uitslag uit het magazijn 
c. Het orderpicken en de uitslag uit het magazijn 
d. Kosten gebruikte verpakkingen (alleen bij als pakketten uit te leveren orders) 
e. De aflevering. 
 
a. Inslag magazijn 

U dient via het systeem van Freightned de te ontvangen goeden vooraf aan te melden (aantallen per 
artikelsoort). Freightned controleert bij de goederenontvangst dat het aantal ontvangen pallets juist is en het 
aantal artikelen per soort volgens de pakbon overeenstemt met de vooraanmelding; 
Inslag in Warehouse incl. genoemde controle en administratieve verwerking in het systeem van Freightned 
(locatie etc)  € 2,65 per pallet met één product plus € 12,50 administratiekosten per totale te verwerken 
inslag. Indien verschillende producten op één pallet dan geldt voor die pallet het aantal producten maal € 
2,65. Met product wordt bedoeld het als afzonderlijk voorraadartikel in de voorraad op te nemen item. Als er 
6 pallets moeten worden ingeslagen met op elke pallet 1 product, is dat dus 6 maal € 2,65 plus 1 maal € 
12,50.  
 

b. Opslag magazijn 
Opslag in Warehouse Freightned te Oosterhout: € 1,00 per europalletplaats (120 x80 x 220 cm). Dit  tarief is 
per week of gedeelte van een week.  

 
c. Orderpicking en uitslag 

Uitgangspunt: orders worden via een elektronische koppeling automatisch ingelezen in het systeem van 
Freightned, of worden op afstand door de klant zelf rechtstreeks ingevoerd.  
 
Via een pakketdienst uit te leveren orders (pakketten). Orderpicking, in elkaar zetten van de juiste Vinologix 
breukvrije verpakkingen (verzenddoos) en het verpakken van de order daarin, vervaardigen en aanbrengen 
van de juiste DPD pakketlabels, toevoegen van pakbon of kopie factuur, afgifte aan DPD en vernietigen van 
de producentenverpakkingen: € 3,75 per order plus € 0,25 per fles.  
 
Op pallet uit te leveren orders: 0,40 euro per doos.  

 
Wij kunnen ook het orderpicken en verpakken van relatiegeschenken in wijnkisten verzorgen, inclusief het 
verzenden in de Vinologix dozen voor wijnkisten, zie onze website www.vinologix.eu. 

 
d. Kosten Vinologix verpakkingen 

Zie voor de tarieven (ex btw) voor de speciale, breukvrije Vinologix verzendverpakkingen bijgevoegde 
prijslijst. Als u inlogt op de Vinologixwebsite ziet u onder Verzendverpakkingen foto’s en toelichting per 
verpakking. Desgewenst kunnen wij deze  verpakkingen ook laten uitvoeren met uw eigen bedrukking. 

     

http://www.vinologix.eu/
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e.    Aflevering 
       Zie voor de verzendtarieven voor pakketten bijlage 1. Deze tarieven zijn inclusief wegbrengen van de    
       pakketten naar DPD, aangetekende verzending (handtekening voor ontvangst), genoemde interactieve  
       communicatie, Track & Trace plus Shipping Report en verzekering tot 520 euro per pakket. Aflevering maandag  
       tot en vrijdag, zaterdaglevering naar keuze, is naar Nederland en België zonder toeslag.  
 
       Voor aflevering op pallet gelden de volgende tarieven: 
 

Pallettransport binnen Nederland: Tarief 

1 europallet max 740 kg 34 

1 europallet max 740 kg per pallet 61,5 

 
       Deze tarieven zijn exclusief brandstoftoeslag. Deze bedraagt in oktober 2021 7,9%.  
 
Voor niet genoemde magazijnwerkzaamheden geldt een tarief van € 33,25 per uur.  
 
Op de logistieke dienstverlening die door Freightned wordt uitgevoerd, zijn de Bedrijfsvoorwaarden van 
Freightned van toepassing, zie www.Freightned.nl, Algemene voorwaarden. Genoemde tarieven zijn geldig tot 31-
12-2021.  
 

Hoe verder? 

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met Vinologix, tel:0651470799, email: support@vinologix.nl. Als 
volgende stap regelen wij voor u een bezoek aan Freightned, waarbij u kennis maakt met de betreffende 
medewerkers en u de gang van zaken ter plekke kunt beoordelen.  
 
 
 

Bijlagen: 
 
1, Prijslijst verzendverpakkingen per 15-9-2021 
2. Tarievenlijst verzending met DPD 2021 

 

 

 


