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Geachte relatie,
Zoals eerder gecommuniceerd is worden de activiteiten van Aalberts Service BV door PS Nachtdistributie
BV overgenomen, uiteraard blijft de dienstverlening in de basis ongewijzigd maar er zijn wel wat praktische
zaken die gaan veranderen, een van de veranderingen is de wijze van adresseren.
PS Nachtdistributie BV sorteert de zendingen machinaal , dit doen wij doormiddel van het scannen van de
barcodes op de adreskaartjes, ook worden de zendingen gescand tijdens het afleveren en ophalen.
Hierbij ontvangt u voor elke klant 8 draaikaartjes, wij willen u vragen vanaf heden alle zendingen te voorzien
van de nieuwe adreskaatjes.
De kaartjes kunnen worden hergebruikt, deze hoeft u niet weg te gooien.
Een draaikaartje bestaat uit twee kaartjes (deze graag aan elkaar laten) , het witte kaartje gebruiken voor het
transport van uw bedrijf naar uw klanten, en voor de stroom van uw klanten naar uw bedrijf dient de klant het
kaartje om te draaien met de gele zijde naar boven ( als het kaartje niet wordt omgedraaid kunnen de zendingen niet worden opgehaald), gelieve uw klanten hierover te informeren).
Bij de adreskaartjes ontvangt u ook enkele transparante kaarthouders die op uw dozen/kratten geplakt kunnen worden, onze kaartjes kunnen hierin geschoven worden.
De kaartjes en adreshoesjes worden eenmalig kosteloos aangeleverd, in de toekomst kunt u kaartjes of
hoesjes bij bestellen, u ontvangt hiervoor nog een brief met de instructies en bijhorende kosten. Mocht u
eerder al kaartjes nodig hebben dan kunt u ons een email sturen aalberts-service@ps-nachtdistributie.nl
Wij willen u ook vragen uw zendingen goed te verpakken, de zendingen worden machinaal gesorteerd , zorg
ervoor dat de werkstukken goed zijn verpakt en de inhoud vast zit.

GRAAG VANAF HEDEN ALLE ZENDINGEN VERSTUREN MET DE NIEUWE
ADRESKAARTJES EN UW KLANTEN INFORMEREN DE KAARTJES OM TE
DRAAIEN MET DE GELE ZIJDE NAAR BOVEN.
Als er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met uw huidige contactpersonen van Aalberts Service zij
blijven actief en werkzaam voor PS Nachtdistributie BV.
Wij kijken uit naar een verdere prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
PS Nachtdistributie BV
Merijn Nuijten

