
 
                                                                                   
                               
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
AANLEVERSPECIFICATIES AUDAX LOGISTIEK B.V. 

 
 

 
Adressering:   Audax Logistiek B.V. 
    T.a.v. Audax Publishing 
    Burgemeester Krollaan 14 

5126 PT  GILZE 
O.v.v. afdeling: (maak keuze uit onderstaande opties) 
 

Afdeling:     Betreft: 
 
Afdeling Ontvangst&Opslag  : Goederen bestemd voor bulkopslag 
Afdeling Pick&Pack    : Goederen bestemd voor consumentenleveringen 
Crossdock     : Goederen welke direct moeten worden door geleverd 
Afdeling ontvangst Betapress : Goederen bestemd voor Betapress losse verkoop 
Afdeling ontvangst Imapress  : Goederen bestemd voor Imapress losse verkoop 
Afdeling VAS    : Goederen bestemd voor Value added services* 
 
* Abonnementsverwerking, samenstellen pakketten, stickeren, uitpakken, kwaliteitscontroles, 
opzetten display’s, etc. 
 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 06.00 – 17.00 uur. 
Magazijn 
 
 
Voormelding:  Te leveren goederen aan Audax Logistiek (ALO) dienen uiterlijk 

de dag voor levering in de ochtend voorgemeld te worden 
onder vermelding van: 
- Datum en tijd van aanlevering. 
- Aantal pallets en/of colli. 
- Soort pallet (euro pallet/euro pallet formaat).  
- Titel-/serienummer en aantal exemplaren per pallet. 
- Charge/Ontvanger. 
- Naam uitgever/leverancier. 
- Telefoonnummer en e-mailadres 

leverancier/contactpersoon. 
 
E-mailadres voormeldingen: 
logistiek.voormeldingenwarehouse@audax.nl  

       
   Niet voorgemelde artikelen kunnen worden geweigerd! 
 
 
 
 



 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zending: Iedere zending dient vergezeld te gaan van 

een geleide bon (vrachtbrief) met vermelding 
van: 
- Titel en serienummer. 
- Datum. 
- Naam leverancier. 
- Naam ontvanger (zie kop Adressering). 
- Aantal pallets en/of colli. 
- Type pallet (euro pallet en/of europallet formaat).  
- Aantal exemplaren per pallet. 
- Vrachtbrief en pakbon in handen bij aanmelding. 

 
 
 
Verpakking bulkzending: Iedere bulkzending dient op de volgende wijze aangeleverd te 

worden: 
- Goederen uitsluitend aanleveren op europallets. 
- Maximale hoogte 140 cm (incl. pallet). 
- Uitvoering: enkeldeks. 
- Gewicht: max. 700 kg.  
- Pallets geseald aanleveren en voorzien van palletmasker 

(vermelding bestemde afdeling incl. aantal exemplaren).  
- Compact en stabiel gestapeld.  
- Gewicht per collo: max. 15 kg.  
- Artikelen telbaar met vast aantal exemplaren per eenheid 

(gebundeld). 
 
 
Algemeen:   -    Zendingen met schade kunnen worden geweigerd. 

- Zendingen zonder inhoudelijke artikelinformatie op de 
CMR/Pakbon worden geweigerd. 

- Europallets (80x120) voorzien van “euro-stempel” worden 
direct geruild i.v.m. statiegeld. Er wordt geen saldo 
opgebouwd. 

- Gebroken en/of beschadigde pallets worden niet geruild. 
- Bij ontvangst wordt getekend voor het aantal pallets. Een 

reactie omtrent afwijkingen (beschadigingen, aantallen, etc.) 
geschiedt binnen 48 uur. 

- De chauffeur dient in het bezit te zijn van een originele 
pakbon en vrachtbrief. Documentatie waarop handmatig 
wijzigingen zijn aangebracht, wordt als ongeldig beschouwd. 
In dat geval kan de zending geweigerd worden. 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aankomstprocedure: - De chauffeur parkeert zijn vrachtwagen 

op de door de portier  
 aangewezen locatie. Vervolgens meldt hij zich bij het  

Ontvangstloket bij deur 20. 
 -   De chauffeur dient een veiligheidshesje te dragen en  

  veiligheidsschoenen keurmerk S3 (huisregels). 
 - Bij het Ontvangstloket wordt het CMR en de pakbon 

 beoordeeld. 
 -  Indien alles juist is, wordt de CMR gestempeld op 

 aankomsttijd. 
 -  De chauffeur krijgt een dock toegewezen. 
 - De vrachtwagen wordt geparkeerd aan het toegewezen dock 

 en de chauffeur levert zijn sleutels in indien hij niet aanwezig 
 is bij het lossen. 

 - Nadat alle goederen gelost zijn, worden de documenten 
 getekend op basis van aantal ontvangen pallets en onder 
 voorbehoud van het aantal colli, exemplaren en inhoud. 

 
 
 
Huisregels:                          -      Te allen tijde moeten de instructies van het personeel van              

Audax Logistiek B.V. worden gevolgd. Hierdoor is het 
noodzakelijk dat de chauffeurs zich verstaanbaar kunnen 
maken in het Nederlands, Engels of Duits en dit ook kunnen 
begrijpen. 

- De chauffeur dient een veiligheidshesje te dragen en 
veiligheidsschoenen keurmerk S3. 

- Er mag in en op het terrein alleen gerookt worden in/op de 
daarvoor aangewezen rookruimtes. 

- Bij het niet naleven van de huisregels kan de chauffeur de 
toegang tot het terrein worden ontzegd en wordt de 
zending geweigerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         

Containers:   -     Containers worden voor lossing gemeten op aanwezigheid 
 van schadelijke gassen. Deze metingen worden verricht 
 door gasmeetdeskundigen. 
- Indien de hoeveelheid schadelijke gassen de toegestane 

norm overschrijdt, zal de container geweigerd worden en zal 
worden bekeken of deze container extern kan worden 
gelucht, voordat eventueel tot definitieve weigering (en 
retour) van de artikelen wordt overgegaan. 

- Het geconditioneerd luchten van een geweigerde container 
zal extern worden verricht door een deskundige 
onafhankelijke derde partij. 

- Mocht na het geconditioneerd luchten de container 
vrijgegeven worden, dan zal er een nieuwe aanleverdatum 
gepland worden. 

- De kosten van het geconditioneerd luchten alsmede de 
kosten van het opnieuw meten en de extra transportkosten 
komen voor rekening van de leverancier. 

 
 
Audax Logistiek B.V. behoudt zich het recht voor om zendingen die niet voldoen aan 
de juiste adressering en/of specificaties te weigeren. Zendingen die niet voldoen aan 
de bovengenoemde voorwaarden vereisen een extra bewerking. De kosten die hieruit 
voortvloeien, worden aan de leverancier in rekening gebracht. 
 

 
 
 
 
 
 


