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Palletcollectie – Promonta pallets 
 

Collectie van Promonta pallets 
Leveringen van Promonta vinden plaats op drie soorten Promonta pallets. Deze pallets hebben de 
afmetingen: 102x65 cm, 102x68 cm en 102x93 cm. Om zowel het milieu als kosten te besparen kunnen 
deze pallets na het afhalen opnieuw gebruikt worden. In samenwerking met Promonta organiseert het 
bedrijf 2Return BV de retourname van deze pallets.  
 
Hoe werkt het? 

Zodra de pallets leeg zijn, kunnen ze klaargezet worden voor afhalen. Het aanmelden kan via: 

 E-mail: documents@2return.nl 

 Telefonisch: +31 (0) 499 496 590 (Nederlandstalig) of +32 52 47 88 87 (Franstalig) 

 Inloggen via het webportaal. Hiervoor dient u zich eerst aan te melden bij 2Return, waarna u de 
inloggegevens ontvangt. 

 
Informatie die benodigd is voor het afhalen: 

 Aantal gereedstaande pallets 

 Afhaaladres  

 Contactpersoon en telefoonnummer 

 Openingstijden 

 Beschikbaarheid heftruck op locatie (ja/nee) 

 Bereikbaarheid locatie (i.v.m. inplannen formaat vrachtwagen) 
 

2Return informeert u één dag van te voren over de datum van afhaling. 
 

Minimum aantal af te halen pallets 
Het minimum aantal af te halen pallets is 45 stuks. Zodra dit aantal pallets gereed staat kunt u contact 
opnemen met 2Return via bovengenoemde contactgegevens. 
 

Er gelden enkele regels voor de retourname: 

 Verwijder grof vuil en cement van de pallets 

 Minimaal 45 pallets staat klaar voor afhaling 

 De pallets staan netjes en veilig gestapeld tot 35 hoog  

 De pallets moeten genest klaar staan (zie foto) 

 De locatie moet bereikbaar zijn voor vrachtwagens 

 Alleen pallets worden afgehaald, geen plastic of andere materialen 

 
Contact 
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met 2Return via telefoonnummer  
+31 (0) 499 496 590 of stuur een e-mail naar documents@2return.nl.  
De informatie kunt u ook vinden op www.promonta.com. 
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