
Operationele gids ERS+

Soorten pakketten

Verpakking en etikettering

Format standard*
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
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*  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. 

Dekking: België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Finland (tot juli 2019), Spanje, Italië, Tsjechië, Ierland, Slowakije, Slovenië, 
Luxemburg, Estland, Polen, Litouwen, Portugal, Zwitserland, Griekenland, Roemenië, Hongarije, Kroatië, Malta, Letland, IJsland, Noorwegen.

Beheer van retourzendingen

Retouretiketten

Hoe krijg je je labels?

Label kan verkregen worden via API- of FTP- 
integratie met ons systeem. We kunnen ook 
een gepersonaliseerde branded webpagina 
voor u maken die u en/of uw klanten kunnen 
gebruiken om het retouretiket te maken. Dit 
is op aanvraag verkrijgbaar via uw account-
manager.

Dit label is een voorbeeld, de layout kan 
verschillen afhankelijk van het land van 
bestemming

•  Houd er rekening mee dat zodra een retouretiket is gemaakt, het binnen de 2 maanden moet gebruikt worden. De vervaldatum staat op 
het etiket zelf. Als het etiket niet op tijd gebruikt wordt, kunnen wij geen tracking voor het pakket aanbieden.

•  Op verzoek kan een rapport beschikbaar worden gesteld. Dat geeft u een overzicht van wat we hebben ontvangen in onze HUB.

•  Afhankelijk van de dienst die u aanvraagt, zullen wij uw items dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks retourneren naar het
adres van uw keuze.
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Detach this half and take to the Post Office

Post Office Instructions

1. Select ‘Post Mail Items’
2. When the Dangerous Goods prompts appears select ‘Continue’
3. Enter the weight as normal and press ENTER
4. Select ‘Change Country’ and select the destination
5. Select ‘Parcelforce’ as the carrier and press ENTER
6. Select ‘Global Priority Return’ from the picklist and press ENTER
7. Read the customer the information from the prompt shown and press ENTER
8. A Service Summary screen is shown press ENTER
9. Enter full address details and press ENTER
10. Scan the Parcelforce barcode on the item (CU prefix), manually enter

if required, and press ENTER
11. A Service Summary screen is shown press ENTER
12. A customer certificate of posting receipt is printed and a zero value

transaction will appear in the basket
13. Settle the basket as normal and hand the customer their Horizon receipt

You can also accept Global Priority Return when selecting the contract acceptance button.
When you accept this item a Parcelforce Worldwide collection request will be generated.  Give the
item to the Parcelforce Worldwide driver.
Call the NBSC Helpline to talk through any acceptance issues.

CUSTOMER INSTRUCTIONS (Service available in the majority of Post
Offices branches)

The bottom half of this A4 sheet should be detached and taken with you to the Post
Office. Show the instructions on the right to the Post Office clerk.

The top half of this A4 sheet is your shipping label. It contains information used by both
Parcelforce Worldwide and our delivery partners overseas.

Both barcodes must be clearly visible – so do not fold the label vertically.

Please ensure that this label is securely fixed to your parcel, by using an A5 document
pouch (recommended) or by using clear tape. If your item is going outside the
European Union, make sure you attach the CN23 document as well. This will have
been provided by your retailer along with the shipping labels. Having this document
attached will help your parcel go through customs in the destination country.

If both barcodes are not visible, and the label is not fixed securely, the parcel may be
refused at the Post Office ® branch.

Post by 09/02/2019

Rosanna Monachello

CV13 0BB Cadeby, Nuneaton
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