BIJLAGE
Kleine order en duurzaamheidstoeslag:
Bij Wavin zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze milieuprestaties. Duurzaamheid is één
van onze kernwaarden en dit blijkt wel uit het feit dat Wavin als eerste binnen haar branche MVO
prestatie ladder niveau 4 heeft behaald. Zo zijn onze PVC buizen voorzien van DUBO-keur, doen we
actief mee met het Buis Inzamel Systeem (BIS), bevat onze Wavin Recycore® Technology buis over de
gehele linie gegarandeerd minimaal 40% gerecycled materiaal (KIWA gecertificeerd) en stellen we
onze gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar op duurzameleverancier.nl. Daarnaast zijn
we met LEAN en GREEN structureel bezig met duurzame logistiek. Veel kleine orders met fysiek grote
producten zorgen er dikwijls voor dat we meerdere keren per week op eenzelfde locatie verschijnen met
halve vrachten. We combineren onze vrachten zoveel mogelijk, maar om hierin de volgende stap te
kunnen maken hebben we uw hulp hard nodig. Bij leveringen kleiner dan € 1000,- zijn de transport- en
orderafhandelingskosten een dermate groot deel van de totale orderkosten dat wij per 01-01-2017 een
kleine ordertoeslag van € 75,- voor deze orders in rekening brengen. Hiermee willen we bewustwording
creëeren en kosten besparen in de afhandeling. Met het structureel terugdringen van deelleveringen
zullen we ook het milieu verder ontzien. Wavin zal iedere keer dat het noodzakelijk is om de kleine
ordertoeslag in rekening te brengen de CO2 uitstoot van die rit compenseren door een boom te
planten. Een boom neemt CO2 op uit de lucht en zet deze om in zuurstof, per ton CO2 komt dat neer op
3 bomen. Vrachtvervoer heeft een gmiddelde uitstoot van 950 gr/km. Met het planten van een boom
compenseren wij dus een gemiddelde rit van 350 km.
Bestellingen met een orderbedrag van € 1000,- of meer (excl. BTW) blijven franko ongelost geleverd in
Nederland m.u.v. de Waddeneilanden.
Additionele kosten:
- Kraanhuur
Voor een Kraan / Zelflosser zal er € 55,- per adres/levering in rekening worden gebracht.
- Vroege levering:
Voor een gegarandeerde levering voor 09:00 uur berekenen wij € 50,Voor een gegarandeerde levering voor 11:00 uur berekenen wij € 35,- Speciaal transport lengten groter dan 12 meter:
Voor buislengten groter dan 12 meter zal er per adres/levering € 250,- in rekening worden gebracht.
- Haspeltransport:
Per stalen haspel, € 200,- per haspel.
Emballage:
Haspelhuur
Stalen haspels:
Huur van stalen haspels bedraagt € 25,- per week en gaat in 8 weken na factuurdatum.
Houten haspels:
- De huur bedraag € 25,- per maand. De maand van levering + de volgende volle maand zijn vrij
van huur.
- Haspels die binnen 6 maanden na levering niet zijn geretourneerd, worden volledig in rekeing
gebracht onder aftrek van reeds betaalde huurtermijnen.
Order annulering:
Bij annulering of uitstellen van orders worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 Bij annulering of uitstellen van orders 2 dagen voor verzending wordt € 150,- in rekening
gebracht.
 Bij annulering of uitstellen van orders < 2 dagen voor verzending wordt € 350,- in rekening
gebracht.
 Speciaal gemaakte artikelen kunnen niet geannuleerd worden.

