Pooling Solutions

The logistic assets manager

2Return. Uw partner voor pooling en beheer van emballage.

Volledig beheer en management van logistieke
middelen door middel van track & trace.

2Return is dé specialist op het gebied van pooling, het beheer en
de administratie van de logistieke emballage. Met een logistiek
netwerk in negen Europese landen zijn we zowel op nationaal als op
internationaal niveau een betrouwbare partner voor de distributie,
onderhoud, reparatie en reiniging van rolcontainers.

•
•
•
•
•

Kostenefficiënt
Up-to-date beschikbaarheid
Volledige ontzorging
Maandelijkse rapportage
Track & Trace

Pooling Solutions

Rolcontainers

Hoe werkt de 2Return pool voor
rolcontainers?

Uw voordelen bij pooling:
•	Geen investering in rolcontainers nodig, dus

2Return stelt de rolcontainers aan u beschikbaar voor gebruik, waarbij
u de keuze heeft om het transport door ons te laten organiseren of dit
in eigen beheer te houden. Door unieke barcodes op de rolcontainers
te scannen, kan ons slimme IT-systeem de rolcontainers monitoren, of
ze nu op uw eigen locatie staan of bij uw afnemers. Op deze manier
heeft u altijd inzicht in de actuele voorraden. Een overschot aan rolcontainers op de ene locatie of een tekort op een andere locatie, wordt
hiermee voorkomen. Op het moment dat de rolcontainers geretourneerd worden naar ons depot, ongeacht vanaf welke locatie heeft u een
nauwkeurig overzicht van de geretourneerde aantallen. Op die manier
gaan er geen rolcontainers verloren en betaalt u nooit te veel.

kostenbesparend
•	Altijd up-to-date beschikbaarheid van logistieke
middelen op uw locaties
• Altijd een goede kwaliteit rolcontainers beschikbaar
• Geen verlies van kostbare ladingdragers, geen
afkoop na het niet-retourneren
• Volledige ontzorging van uw rolcontainerpark, dus
u kunt zich richten op uw kernactiviteiten

Wat is het verschil tussen
huur en pool?

•	Duidelijke maandelijkse rapportage van het gebruik
en de beschikbaarheid

Huur betekent het tijdelijk beschikbaar stellen van rolcontainers,
waarbij een huurpenning wordt berekend. De verantwoordelijkheid
van het lokaliseren van de gehuurde rolcontainers ligt volledig bij u.
In tegenstelling tot huur worden de rolcontainers bij pooling niet
alleen aan u beschikbaar gesteld, maar kunnen ze door middel van
track & trace volledig worden gevolgd. Op die manier kunt u altijd
achterhalen op welke locatie de rolcontainers zich bevinden, of dat
nu op uw eigen locatie is of bij één van uw afnemers.

Track & Trace:
Elke rolcontainer is voorzien van een unieke barcode. Door middel van een speciale app kunnen de rolcontainers eenvoudig met
een smartphone gescand worden zodra ze de diverse locaties
verlaten. Investeringen in software en hardware is dus niet nodig.

Voor wie is de 2Return pool
voor rolcontainers?

Wij bieden onze poolingactiviteiten niet alleen voor rolcontainers, maar ook voor H1 pallets en kunststof boxen. Voor meer
informatie gaat u naar onze website www.2Return.nl.

2Return
heeft verschillende
rolcontainers in haar
assortiment, geschikt
voor verschillende
branches.

2Return maakt gebruik van het internationale netwerk van
Rotom Groep en partners.

2-heks rolcontainer
3-heks rolcontainer
Anti-diefstal
		rolcontainer

Deense container

Artikelnummer

46500U

46236U

46252U

40027U

Buitenmaten LxBxH

800x700x1767 mm

820x655x1900 mm

850x735x1690 mm

1350x565x1900 mm

Binnenmaten LxBxH

800x650x1570 mm

800x610x1700 mm

820x690x1420mm

n.v.t.

Laadvermogen

500 kg

500 kg

600 kg

350 kg
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De 2Return rolcontainerpool is voor iedereen die inzicht wil hebben in
het voorraadbeheer van zijn logistieke middelen. Een tijdelijk verhoogde vraag naar rolcontainers, door seizoensinvloeden, kan eenvoudig
opgevangen worden door het inzetten van onze pool-vloot. Zo heeft u
op elk gewenst moment de juiste aantallen rolcontainers beschikbaar.

