
Geachte relatie,

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat in nauwe samenspraak met de toonaangevende raamdecoratie leveranciers het 
retourproces van NE DistriService is vernieuwd. Graag leggen we u uit waarom wij dit proces hebben geoptimaliseerd. 

Hoe gaat het nu? 

In de huidige situatie krijgt NE DistriService van raamdecoratie leveranciers de opdracht een retour bij u op te halen. 
NE DistriService plant deze opdracht in en haalt het betreffende product op. Dit proces verloopt in de praktijk niet altijd 
optimaal. Een aantal situaties die nu kunnen ontstaan:
• Het aantal colli wijkt af van de opdracht;
• De vervoerder heeft geen stickers bij zich;
• De retourproducten staan nog niet klaar;
• Bij meerdere colli wordt de sticker door de vervoerder op de verkeerde collo geplakt;
• De colli zijn niet verpakt conform de eis van de leverancier.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 september start het nieuwe retourproces. In het nieuwe proces wordt zodra er een retourverzoek binnen komt 
bij NE DistriService, automatisch een e-mail met retouropdracht naar u verstuurd. In deze e-mail zit een link naar een 
afgeschermde pagina op de NE DistriService website, waar u eenvoudig zelf een aantal zaken kunt afhandelen:
• Het wijzigen van het aantal colli; 
• Binnen de kaders van het afleverschema kan de afhaaldag aangepast worden;
• Het retourlabel uitprinten;
• De retouropdracht bevestigen.
Daarnaast vindt u hier informatie over de wijze waarop uw raamdecoratie leverancier de retour verpakt zou willen zien.

Nadat u de opdracht heeft bevestigd 
komt NE DistriService de retouren bij 
u ophalen op de door u geselecteerde 
dag. 

Voordelen

Het nieuwe retourproces is minder 
foutgevoelig. U kunt online eenvoudig 
een aantal zaken wijzigen, zoals het 
aantal colli en de afhaaldag. Hierdoor 
is een snellere afwikkeling van het 
retourproces mogelijk.

Welke raamdecoratie leveranciers?

De meeste raamdecoratie leveranciers 
gaan vanaf 1 september 2016 werken 
volgens het vernieuwde retourproces. 
Hiernaast een selectie van de 
deelnemende bedrijven:

Raamdecoratie branche 
     optimaliseert retourproces!

Nunspeet, augustus 2016

Voor vragen kunt u contact opnemen met NE DistriService, telefoon 
0341-257605 of  e-mail planning@ne.nl. Meer informatie kunt u vinden 
op www.ne.nl/retourlogistiek 
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