
Zak Bulkdoos/doos die past 
op een pallet 
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Pallet(s) / Bag(s) N°   of

EMC Brucargo
Building 829C, 1830 Machelen, Belgium

Destination

  MiniPak Scan 

  MaxiPak Scan   

Service

  MaxiPak Sign

  Atlas
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Hiervoor zijn enkel gele zakken toegestaan.
Maximumgewicht zak: 27 kg.

Een bulkdoos is een doos die op een pallet past. 
Ze wordt gebruikt voor het samenvoegen van 
verschillende pakketten. 
De maximaal toegestane hoogte bedraagt  
1,8 meter.

De pakketten moeten nauwgezet gestapeld 
worden voor de stabiliteit. 
De maximaal toegestane hoogte bedraagt 
1,8 meter (europlt: 120cm x 80cm). 
Omwikkel de pallet bij voorkeur met folie.

Operationele richtlijnen 
MaxiPak Scan & MaxiPak Sign 

Soorten pakketten  

Verpakking en etikettering  

Standaardformaat*  
Gewicht: max. 30 kg. 

Afmetingen: 

• maximale lengte, breedte en hoogte < 1,5 meter
• totaal: (1x lengte) + (2x breedte) + (2x hoogte) < 3 meter

Rol* 
Gewicht: max. 30 kg. 

Afmetingen: 

• lengte < 1,5 meter en diameter < 0,4 meter

Volg de onderstaande regels voor een snelle verwerking en een vlotte uitreiking. 

www.landmarkglobal.com

Max.  
30 kg

Lengte Breedte  

Hoogte

Diameter 

Lengte 

Max.  
30 kg

Plaatsing van het etiket  
•  Uw etiket moet vlot kunnen worden gelezen en gescand. Daarom moet het op een vlak oppervlak aangebracht worden en mag het

geen vouwen of hinderlijke elementen (bv. plakband) bevatten. Zorg ervoor dat het etiket met de streepjescode zichtbaar is op de
bovenkant van het pakket.

• De streepjescodes moeten altijd goed leesbaar zijn; ze bevatten immers alle essentiële gegevens over het pakket.

Aanbieding  
• Aanbiedopties: u kunt uw zending zelf afgeven of ze laten ophalen door onze diensten.

• Voeg de nodige douanedocumenten bij de pakketten.

• Breng op elk aangeboden geheel een ingevuld geel-wit etiket aan.

• U kunt uw zending verpakken op een van de drie onderstaande manieren:

*  Deze regels kunnen variëren van land tot land. Houd er rekening mee dat andere specificaties zijn vastgelegd voor de pakketoplossingen via alternatieve netwerken. Neem contact 
op met uw Account Manager voor meer informatie. 


