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[ EERSTE STOP ]

Willkommen! Bienvenue! Benvenuto! Bienvenido! 
Witaj! Merhaba!

Het is een voorrecht dat ik de inleiding mag verzorgen in 
de allereerste Europese editie van Kompas, een tijdschrift voor 
klanten als u.

Kompas wil laten zien hoe waardevol logistiek wel niet is. 
In elk nummer krijgt u van ons een mooie mix van boeiende 
artikelen, succesverhalen van klanten en updates over producten, 
zodat u de logistiek in uw organisatie effectiever en efficiënter 

kunt aansturen.
Kompas, dat in de plaats 

komt van onze publicatie 
UPS Forum, biedt een 
mondiaal platform 
voor communicatie met 
bedrijven als het uwe. 
Wij zijn vastbesloten 
om steeds ideeën aan te 
leveren en u zo te helpen 
in de concurrentiestrijd, 
waar u dit ook leest: 
België, Nederland, Italië, 
Turkije of elders.

Waar voert dit Kompas 
naartoe? Onze coverstory 
belicht bedrijven die snel 
werken, en de strategieën 

die zij opgedaan hebben door een team te vormen met UPS. 
Nu weten ze zeker dat hun zendingen op tijd bij de klanten 
zijn. We hebben nog een speciaal artikel voor u, met ideeën om 
retourzendingen om te zetten in inkomsten.

Ook gaat dit welkomstwoord vergezeld van een uitnodiging. 
Wij horen graag van u. Over Kompas. Over UPS. U kunt ons 
een e-mail sturen via editor@upscompass.com.

Maar nu wensen we u veel plezier bij uw tocht langs alle 
windstreken van Kompas.

Jim Barber  
President – UPS Europe

[ WELKOM ]

Een nieuwe 
koers met 
Kompas

… OM UPS QUANTUM 
VIEW MANAGE TE 
GEBRUIKEN

[ 3 REDENEN … ]

Medewerkers van de klantenservice. 
Expeditiemanagers. Accountants. 
Verantwoordelijken voor correcte 
procedures. Wie profiteert niet van 
volledige visibiliteit in een supply chain? 
Gebruikers van Quantum View® Manage 
krijgen een uitgebreid overzicht van 
alle inkomende en uitgaande zendingen 
en van alle zendingen met facturering 
aan een derde partij. Met deze 
webapplicatie kunt u ook:

1 In uw bedrijf het efficiëntste 
personeelssysteem creëren – 
met een just-in-time team dat 
u flexibel kunt inzetten als dat 
nodig is, of kunt uitbreiden 
met tijdelijk personeel.

2 Specifieke zendingen 
lokaliseren – klachten van 
klanten en veel telefoontjes 
(“waar is mijn bestelling?”) 
worden voorkomen doordat 
alle locaties van de zendingen 
op elk moment zichtbaar zijn 
in het UPS systeem.

3 Proactief op de hoogte zijn 
van een vertraagde zending 
door een onvoorziene 
gebeurtenis, zodat u uw 
klanten op een professionele 
manier hierover kunt informeren 
wanneer dat nodig is.

Met Quantum View ziet u hoever de 
aflevering gevorderd is, en zelfs de in- 
en uitklaring van meerdere zendingen 
op meerdere klantennummers… 
zonder trackingnummers in te 
hoeven voeren.
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[ DUURZAAMHEID ]

Ecovriendelijk 
verzenden

[ VANAF JANUARI ]

Een nieuwe en 
verbeterde WorldShip
WorldShip® 2012 biedt veel nieuwe functies waarmee u slimmer kunt 
verzenden. Met deze upgrade, die vanaf 2 januari 2012 te downloaden is, 
kunt u de tarieven en brandstoftoeslagen tot op de cent nauwkeurig bekijken. 
Als u een pakketzending verwerkt, toont WorldShip 2012 de transittijd in 
dagen, samen met het aflevertijdstip van de service die u hebt geselecteerd. 
U kunt deze snel vergelijken met andere serviceniveaus van UPS. Dan weet 
u zeker dat u de optie kiest die het best past bij uw noden en bij uw budget.

U kon al luchtvrachtzendingen verwerken met uw WorldShip-systeem, 
maar de versie 2012 biedt nog meer voordelen:

●● U kunt nu luchtvracht verzenden uit 17 nieuwe landen van herkomst.
●● Een vernieuwd invoerscherm voor goederen, met een handig raster 

om sneller te kunnen werken, voor het opzoeken en bevestigen van 
tariefcodes en het invoeren van informatie uit douanedocumenten.

●● Met UPS Paperless® Invoice kunt u de handelsfacturen voor uw 
luchtvracht nu elektronisch verwerken.

SNELLE INSTALLATIE U kunt WorldShip 2012 vanaf 2 januari 
downloaden op www.ups.com/worldship. Als u nu al gebruikmaakt 
van WorldShip, duurt de installatie ongeveer 15 minuten. 
Gebruikt u WorldShip 2009 (11.0) of een oudere versie? 
Dan kunnen wij u helpen als u contact opneemt via het nummer 

van de lokale technische dienst, dat te vinden is op www.ups.com.

Bedrijven in alle soorten en maten 
gaan over op groene methodes om 
efficiënter te werken en het milieu 
te beschermen. Met UPS Reusable 
Express Envelopes is het vergroenen 
van uw zendingen even gemakkelijk 
als het kiezen van de juiste envelop.

Om verspilling tegen te gaan, 
zijn de herbruikbare enveloppen voor 
100% gemaakt van gerecycleerde 
vezels, waarvan 80% al eerder 
door consumenten is gebruikt. 
De klanten ontvangen documenten 
en gebruiken dezelfde verpakking om 
documenten retour te zenden.

Beter voor het milieu? Natuurlijk. 
Maar het bespaart ook tijd. Uw klanten 
hoeven niet op zoek naar hun eigen 
enveloppen – dus het retourzenden 
gaat sneller en efficiënter.

MINDER AFVAL MEER HERGEBRUIK
U kunt de UPS Reusable Express 
Envelopes online bestellen of door 
contact op te nemen met uw 
UPS vertegenwoordiger.
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UPS heeft een website gelanceerd 
voor alle UPS klanten met een 
smartphone en een mobiele 
internetverbinding, namelijk 
m.ups.com. Deze website voor 
mobiel internetten combineert de 
betrouwbaarheid van de online 
UPS services en het gemak van 
een smartphone.

De klanten die deze website 
bezoeken, kunnen labels voor 
pakketten maken, verzendtarieven 
en transittijden berekenen en zelfs 
de dichtstbijzijnde klantendienst 
van UPS zoeken.

Via deze website kunnen ook 
zendingen worden getraceerd. 
Dus de volgende keer wanneer 
een klant u opbelt met de vraag 
“waar is mijn zending?”, kunt u 
dat afhandelen, of u nu vlakbij 
bent of ver weg.

In januari zijn meer dan 100 dozen 
handelswaar voor grote orders 

van winkelketens in de Verenigde Staten 
vastgehouden in China wegens een nieuwe 
controle van de overheid. UPS regelde in een 
paar dagen een bijeenkomst met Chinese 
autoriteiten om essentiële informatie te krijgen 
over de vereisten voor het vrijgeven van 
onze zendingen. Nu weten we hoe we in de 
toekomst vertragingen kunnen voorkomen. 
Zonder de tussenkomst van UPS was het ons 
nooit gelukt om ons in zo’n korte tijd in te 
stellen op het nieuwe proces.

— Vanessa Merit Nornberg, directeur van 
Metal Mafia in New York City

[ PERSOONLIJK ]

Deuren openen

[ DIGITAAL DOWNLOADEN ]

Toegang tot UPS services 
waar u ook bent

[ EERSTE STOP ]

Ga voor meer 
informatie over de 
wereldwijde logistieke 
oplossingen van UPS 
naar www.ups.com.

Als officiële logistieke partner 
van de Olympische en Paralympische 
Spelen van Londen in 2012 speelt 
UPS een actieve en essentiële rol 
bij de voorbereidingen voor dit 
historische sportevenement.

De rol van UPS omvat veel meer 
dan artikelen afleveren voor de 
Spelen van Londen in 2012. Andere 
complexe werkzaamheden van UPS 
zijn de planning van de supply chain, 
voorraad- en magazijnbeheer en de 
intensieve logistieke activiteiten die 
horen bij het organiseren van wat 
de mooiste Spelen ooit beloven te 
worden.

UPS zal 30 miljoen artikelen 
afleveren, waaronder 1 miljoen 
sportartikelen, op 34 olympische 
locaties. UPS wil elk artikel 
precies op tijd en op de juiste 
plaats overhandigen aan de 
juiste persoon.

[ ACHTER DE SCHERMEN ]

Londen 2012 
en logistiek 
volgens UPS
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[ UPS SOLUTIONS ]

Als u gebruikmaakt van de UPS Returns-
oplossingen, bepaalt u wat er gebeurt. 
Kies een service om ongebruikte producten 

weer snel toe te voegen aan uw voorraad. En vergeet niet dat UPS uw 
retouren aflevert op de juiste plaats, met de juiste service, op de juiste tijd 
en tegen de juiste kosten. Met andere woorden: u hebt het retourproces 
helemaal onder controle.

UPS biedt u een breed scala aan 
gebruiksvriendelijke retourservices voor uw 
klanten, van een voorbedrukt retourlabel in het 

originele pakket tot de gelijktijdige afhaling en vervanging van een 
product. Als klanten tevreden zijn, komen ze terug.

Positieve ervaringen 
met retouren versterken 
het vertrouwen van de 
klant in uw bedrijf.  

Daarom kan een goed retourbeleid resulteren in een 
hogere omzet. En omdat UPS in meer dan 135 landen 
internationale retouropties biedt, kunt u gemakkelijker 
uitbreiden op nieuwe markten.

Bij de UPS Returns kunt u de 
kosten afwegen tegen het gemak. 
En u kunt de informatietechnologie 

van UPS gebruiken om uw retourvolume in de gaten te houden 
en het personeelsbestand daarop af te stemmen. Planning en 
controle betekenen meer efficiency en minder verspilling.

I
n het zakenleven is wat terugkomt, bijna even belangrijk als wat 
weggaat. Of de retouren nu bestaan uit kleding, elektronica of andere 
goederen, de manier waarop u ermee omgaat – uw retourstrategie – 
kan het verschil betekenen tussen winst en verlies. Gebruik deze vier 

tips om uw retourprogramma te optimaliseren, de klantentevredenheid 
te verhogen en uw resultaten te verbeteren.

1. In controle 
blijven

2. Gemak 
bieden

3. Vertrouwen 
versterken om de 
omzet te verhogen

4. Gericht op 
efficiëntie

Retourzendingen 
per saldo
Nu er voor verzenders een drukke tijd aan 
komt, is een probleemloos retourproces 
van cruciaal belang. Met deze vier tips 
profiteert u van een succesvolle strategie.

UPS Returns®: Gemakkelijk retour-
zendingen verwerken en traceren. 
U kunt een UPS Returns-label printen 
en bij het uitgaande pakket voegen, het 
retourlabel apart verzenden of UPS vragen 
om een retourlabel naar uw klant te mailen. 
De klant bevestigt het label op het pakket 
en regelt een afhaling met UPS.

UPS Returns® Plus: U neemt het initiatief 
tot de afhaling. U geeft eerst aan of u één of 
drie afhaalpogingen wilt. Een UPS chauffeur 
neemt daarna een retourlabel mee naar uw 
klant, bevestigt het op het pakket en brengt 
het pakket naar een UPS center om te 
worden verwerkt.

UPS Returns® Pack and Collect: 
Een speciale retourservice waarbij niets 
aan het toeval wordt overgelaten. U regelt 

dat een UPS chauffeur een retourlabel 
en doos meeneemt naar uw klant, 
het retourartikel erin stopt en het 
pakket naar een UPS center brengt 
om te worden verwerkt.

UPS Returns® Exchange: 
Deze service maakt het 

gewone retourproces 
eenvoudiger. Een UPS 
chauffeur levert 

een artikel af ter 
vervanging van 

het retourartikel, 
dat hij dan meteen 

mee terug neemt 
in de originele, 
herbruikbare 

verzenddoos.

Meer weten? Kijk dan op 
www.ups.com.

U krijgt tevreden klanten – en een 
eenvoudigere toeleveringsketen – 
met een van de retouropties 
van UPS.

De UPS Returns 
portfolio

H E R F S T  2 0 1 1  KOMPAS  5



Proof No: 03 Date: 08/11/11Title: 2011 ups Compass (FALL/WINTER) Master: A ID: Belgium/Netherlands-DUTCH Code: BE/NL-nl

[ OMSLAGARTIKEL ]

Essentiële strategieën van drie 
bedrijven die snel willen verzenden, 
omdat hun succes afhangt van snel 
vervoer van hun producten.

WEL  
GRAAG  

SNEL

KLIK.
Vanaf het moment dat uw klanten op de 

knop “kopen” drukken op uw website of de telefoon 
neerleggen nadat ze iets besteld hebben, wachten 
ze op u. In onze cultuur willen veel mensen graag 
meteen resultaten zien, en het is soms moeilijk 
om aan alle verwachtingen te voldoen.

Bedrijven moeten nu meer dan ooit een visie op logistiek hebben 
waarbij interne en externe expertise, ervaring en infrastructuur worden 
ingezet om de goederen op tijd af te leveren. Hier delen drie bedrijven 
hun strategieën voor snelle aflevering – van zelfs de meest broze, 
bederfelijke en tijdgebonden goederen.

David Nicely, Sun Harvest Citrus
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Kai Berg is technisch logistiek 
manager bij Blue1, de op een na 
grootste Finse luchtvaartmaat-
schappij. Het bedrijf moet snel 
kunnen beschikken over reserve- 
en vervangingsonderdelen, die vaak 
uit de VS moeten komen.

“Een vliegtuig op de grond is 
altijd een uitdaging die meteen moet 
worden opgepakt,” zegt Berg. “We 
proberen onze vliegtuigen zo snel 
mogelijk weer in de lucht te krijgen.”

Het belangrijkste van luchtverkeer 
is natuurlijk de snelheid. Als een 
reserveonderdeel niet op tijd 
aankomt, worden er vluchtten 
geannuleerd, zijn de passagiers boos 
en vliegen de inkomsten naar andere 
luchtvaartmaatschappijen.

Om Blue1 in de lucht te houden, 
kiest het bedrijf bij de verzending 
van zeer waardevolle, onregelmatig 
gevormde en uiterst tijdgebonden 
onderdelen voor UPS Express®.

“Als er waardevolle goederen 
worden verzonden, moet je 
kunnen vertrouwen op je logistieke 
partner,” zegt Berg. “Van cruciaal 
belang daarbij zijn efficiënte 
services en geavanceerde online 
tracking-oplossingen. Die maken 
het gemakkelijk.”

Omdat UPS vanuit de VS in 
meer landen vroeger aflevert dan 
alle andere vervoerders, kan Blue1 
een hoogvlieger blijven.

LES: Voor bijzondere zendingen 
zoek je een bijzondere vervoerspartner.

David Nicely, directeur verkoop 
en marketing van het Amerikaanse 
Sun Harvest Citrus, weet dat de 
oogst een uitdaging vormt.

“We hebben natuurlijk te maken 
met een bederfelijk product,” zegt 
Nicely over de 22,6 miljoen kg 
sinaasappels, tangelo’s en grapefruits 
die jaarlijks worden geoogst. 
“Hoe sneller het bij de klant 
is, hoe meer kans er is dat ze in 
perfecte staat aankomen.”

Ongeveer 20 procent van wat Sun 
Harvest oogst, wordt het topproduct 
van het bedrijf: kunstig opgemaakte 
fruitmanden en fruitdozen. Deze 
producten in geschenkverpakking zijn 
vooral voor de winterse feestdagen 
populair. In 2010 ging het merendeel 
van de 67.000 jaarlijkse bestellingen 
de deur uit in november, december 
en januari.

In het hoogseizoen rijdt er 
dagelijks een vrachtwagen (twee 
per dag in de drukste weken) 
het terrein op om te worden 
volgeladen. Doordat het bedrijf in 
het interne ordersysteem beschikt 
over WorldShip®-software, kunnen 
werknemers verzendlabels printen 
op het moment dat ze de dozen 
inpakken. Maatwerk bij verzenden 

betekent dat de citrusvruchten niet 
eerst naar een distributiecentrum 
in Orlando (Florida) hoeven, 
maar rechtstreeks naar een 
sorteercenter van UPS in 
Jacksonville gaan.

“Tegenwoordig willen 
mensen meteen resultaten 
zien,” aldus Nicely. “Dus 
de tijd die we onderweg 
besparen door onze logistieke 

planning, doet er echt toe, 
vooral bij orders die naar verre 

bestemmingen gaan.”
LES: Maatwerk bij verzenden 

resulteert in topwinst bij topdrukte.

ANTICIPEREN 
OP DRUKKE 

TIJDEN
Zeg maar ‘ja’ tegen just-in-
time logistiek. The Wedding Shoppe 
in de Amerikaanse stad St. Paul 
(Minnesota) is een complex, snel 
bedrijf waar jaarlijks duizenden 
trouwjurken worden bekeken, 
uitgekozen, gepast, gemaakt en 
verzonden. Doordat The Wedding 
Shoppe in de afgelopen 34 jaar 
goede relaties met de naaisters, 
partners uit de trouwbranche en 
vervoerders heeft opgebouwd, lukt 
het om de trouwjurken binnen 8 à 
10 weken te verzenden naar de 
bruiden, die er vol spanning naar 
uitkijken. De meeste bedrijven 
doen er 10 à 12 weken over.

De website geeft een voorsprong; 
Via UPS API’s (Application 
Programming Interface), kunnen 
de retailers en bruiden van 
tevoren de kosten berekenen en 
de afleverinformatie aangeven. 
“Als de klant de trouwjurk online 
uitzoekt,” zegt eigenaar James Fritz, 
“ontvangt zij de jurk weken voor 
de bruiloft, niet dagen.”

De bruiden bestellen hun 
jurk meestal ver van tevoren. 
Maar bruiloften brengen vaak 
veranderingen met zich mee, zoals 
verhuizingen, adreswijzigingen, etc. 
“UPS is echt fantastisch als de jurken 
langs een andere route moeten,” 
zegt Fritz, “ze hoeven niet eerst 
terug naar de winkel. Zo’n efficiënt 
wijzigingsproces bespaart ons drie 
à vier dagen.”

En de mannen? Smokings 
veroorzaken eigenlijk evenveel stress 
als jurken, zegt Fritz. Dat komt 
omdat de bruidegom vaak wacht 
met kleren kopen tot een paar 
weken voor de bruiloft.

LES: Goede relaties, het 
wijzigen van routes en altijd 
klaar staan leiden tot een 
snelle verwerking.

ZEG MAAR ‘JA’ 
TEGEN JUST-IN-
TIME LOGISTIEK

ONDERDELEN 
ZONDER 

PROBLEMEN
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TAFEL

Van 

naar  
boerderij  

OTTO GOURMET
Levert vlees van topkwaliteit en 
andere producten voor fijnproevers 
aan restaurants en consumenten

Opgericht: 2005
Gevestigd: Heinsberg, Duitsland
Werknemers: 25
Website: otto-gourmet.de

Otto Gourmet 
werkt aan een 
duurzaam mileu 
door CO2-neutraal 
te verzenden.

en plak verse meloen gewikkeld 
in zachte prosciutto. Een perfect 
gegrilde filet. Dichtgeschroeide 
sint-jakobsschelpen in een witte 

saus. Wereldwijd willen fijnproevers 
kunnen beschikken over de beste 
ingrediënten, en Otto Gourmet kan 
perfect voldoen aan hun verlangens. 
In heel Europa bezorgt deze 
leverancier culinaire specialiteiten bij 
chef-koks met Michelin-sterren, en bij 
een loyale groep fijnproevers die thuis 
koken en dezelfde ongeëvenaarde 
kwaliteit nastreven. Het neusje 
van de zalm voor Otto Gourmet 
is vooral Wagyu/Kobe-rundvlees 
uit Japan, Amerikaans rund- en 
buffelvlees, Iberische ham uit Spanje, 
Frans gevogelte van Miéral, en zeevis 
en en schelpdieren uit de hele wereld.

De dieren die het vlees 
leveren, worden op humane 
wijze grootgebracht, en de drie 
broers Stephan, Wolfgang en 
Michael Otto die het in Heinsberg 
gevestigde bedrijf in 2005 hebben 
opgericht, wilden die moreel juiste 
en milieuvriendelijke aanpak ook 
toepassen in hun bedrijf.

E
“De klanten die onze 

producten kopen, willen vlees 
van hoge kwaliteit, vooral wat de 
smaak betreft, maar ook wat het 
milieu aangaat,” zegt Stephan.

De zendingen met vlees van 
Otto Gourmet moeten gekoeld of 
bevroren blijven, en de topkoks 
eisen stipte aflevering. Naast 
duurzaamheid, is de betrouwbaarheid 
van hun vervoerspartner dus van 
essentieel belang.

Op zoek naar een duurzame 
manier van verzenden

Otto Gourmet was al klant 
bij UPS toen het bedrijf het 
initiatief nam om een duurzame 
verzendmethode te vinden. Op de 
UPS website “ontdekten we dat 
CO2-neutraal verzenden al 
mogelijk was bij UPS [in de 
Verenigde Staten],” zegt Stephan. 
“We namen al contact op met UPS 
in Duitsland toen UPS de service 
hier nog niet eens had gelanceerd.”

Als een bedrijf CO2-neutraal 
wil verzenden, bekijkt UPS de 
verzendactiviteiten van het bedrijf.  

[ CASE STUDY ]
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UPS stelt vast welke werkwijzen 
cruciaal zijn voor zakelijk succes 
en bekijkt ook hoe de CO2-uitstoot 
kan worden verminderd. Een 
duurzaamheidsmanager van UPS 
kan bijvoorbeeld ontdekken dat een 
bedrijf kan overstappen op kleinere 
verpakkingen. Om de resterende 
CO2-uitstoot te compenseren, kunnen 
dan emissierechten worden gekocht.

Een oplossing op maat
Voor Otto Gourmet betekende 

de invoering van CO2-neutraal 
verzenden dat het bedrijf UPS 
Express® en UPS Express Saver® 
ging gebruiken voor bederfelijke 
goederen. Zo kan het bedrijf op 
een duurzame manier verzenden, 
zonder concessies te doen aan 
de betrouwbare afleveringen die 
de klanten verwachten.

Toen de beste verzendmethode 
was vastgesteld, berekende UPS de 
CO2-uitstoot die gebaseerd is op de 
afstand die in een jaar is afgelegd 
door alle zendingen, en op de soorten 
transport die het bedrijf in dat jaar 
heeft gebruikt. De Société Générale 
de Surveillance houdt toezicht op de 
berekeningsmethoden en -procedures 
van UPS, en The CarbonNeutral 
Company certificeert het CO2-
compensatieproces. De berekeningen 
zijn gebaseerd op het Greenhouse 
Gas Protocol, de meestgebruikte 
internationale maatstaf voor CO2-
administratie en -rapportage.

Otto Gourmet verzendt elk 
jaar 22.000 tot 24.000 pakketten. 
Het is extra druk voor de feestdagen, 
wanneer de klanten zich te buiten 
gaan aan aan feestelijke diners 
met vlees van topkwaliteit. Bij elke 
bestelling betaalt het bedrijf 
minder dan 60 cent per pakket 
voor CO2-compensatie, kosten die 
gemakkelijk worden gedekt.

De klant kan aan het CO2-
neutraal logo op het pakket zien 
dat Otto Gourmet zich serieus 
inzet voor het milieu. “Door de 
sticker op de doos weten ze dat wij 
het pakket CO2-neutraal hebben 
verzonden. Het is de eerste positieve 
verrassing voor de klanten wanneer 
ze de doos openen,” zegt Stephan. 
Het CO2-neutraal logo van UPS 
staat ook op de website en de 
catalogus van Otto Gourmet, ter 
onderstreping van de inzet van het 
bedrijf voor duurzaamheid.

Hoe CO2-compensatie kan helpen
Wereldwijd maken bedrijven 

als Otto Gourmet gebruik van 
duurzame werkwijzen en zoeken 
ze partners die kunnen helpen om 
eco-vriendelijke doelen te bereiken. 
“De klanten zijn geïnteresseerd. 
In Duitsland en heel Europa zijn 
allerlei consumenten op zoek naar 
een duurzame, milieuvriendelijke 
manier van verzenden,” aldus 
Christian Enzinger, duurzaamheids-
manager bij UPS Europe.

En de wereld heeft veel baat bij 
hun inzet: Door CO2 te compenseren, 
levert UPS een bijdrage aan projecten 
als Garcia River Forestry in de 
Verenigde Staten, een bosgebied dat 
CO2 absorbeert, en La Pradera in 
Colombia, waar voorkomen wordt 
dat methaangas uit de stortplaats 
in de atmosfeer komt. In Azië 
wordt in Fujian (China) schone 
elektriciteit opgewekt met methaan 
uit stortterreinen, en in Thailand 
helpt UPS een project in Chon Buri, 
waar warmte en elektriciteit worden 
opgewekt met biogas uit afvalwater.

“Wij dragen onze visie op 
duurzaamheid ook uit in ons bedrijf. 
We denken dat onze klanten dat 
graag zien,” zegt Stephan.

Uitdaging
Otto Gourmet verkoopt vlees dat op 
een milieubewuste manier is verkregen. 
Zij wilden een verzendoplossing die 
daarbij past.

Oplossing
Door voor UPS carbon neutral te 
kiezen, laat Otto Gourmet zien dat 
het op een milieuvriendelijke manier 
wil werken. In het eerste jaar dat het 
bedrijf CO2-neutraal verzendt, heeft het 
ca. 22 ton CO2 gecompenseerd.

TWEE MANIEREN OM 
UW CO2-VOETAFDRUK 
TE VERKLEINEN

UPS is vastbesloten om de impact van 
vervoer op het milieu te verkleinen. 
Nu kunt u uw CO2-voetafdruk reduceren 
met de CO2-neutrale verzendoptie van 
UPS. Zo laat u zien dat u zich inzet voor 
een duurzaam milieu. Kies een van de 
twee participatieniveaus:

Duurzame 
stappen

Meer informatie 
is te vinden op 
www.ups.com/
carbonneutral.

1 PER PAKKET
Wanneer u een UPS verzendlabel klaarmaakt, 
kiest u gewoon de CO2-neutrale optie. UPS voegt 
een minimale toeslag toe – 0,10 tot 0,55 euro – 
om gecertificeerde CO2-compensatie te kopen 
voor uw zending. Nog beter nieuws: UPS zal de 
CO2-compensatie die in 2011 wordt gekocht, 
verdubbelen tot maximaal USD 1 miljoen.

2 CONTRACT
Laat de klanten zien dat uw bedrijf zich 
bekommert om het milieu en koop op contract-
basis CO2-compensatie voor al uw zendingen. 
Uw UPS vertegenwoordiger kan u op weg helpen.

WAT 
GOED 

WERKT
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DOOS ONTLEED
DE KARTONNEN De verzenddoos: U vindt het misschien maar een 

opvouwbare verpakking, maar het is een product waar 
al meer dan 100 jaar aan wordt geschaafd. Tegenwoordig 
bestaat de doos uit drie lagen golfkarton om bestand te zijn 
tegen het vervoer. De prestaties van de doos hangen echter 
nog steeds af van de inhoud, dus van wat u erin doet.DOOS ONTLEED

DE KARTONNEN 

INSIDE TIP
Leg de kleppen van de doos niet over 
elkaar – dan gaat het golfkarton alleen 
maar sneller stuk.

DIKTE DOET ER TOE
Volg de richtlijnen van UPS op www.ups.com, 
zodat u zeker weet dat de verpakking de juiste 
bescherming biedt. Zo beschermt u de artikelen 
die u verzendt op de juiste manier.

DE DOOS GOED 
AFSLUITEN
UPS adviseert om zes stroken 
drukgevoelige, door water 
geactiveerde of voor zwaar 
gebruik bedoelde kunststof 
tape aan te brengen op de 
dwarsnaad en beide zijnaden 
(boven en onder op de doos).GOED  

VERPAKKEN
Een doos in de juiste maat betekent minder kosten 
en afval van verpakkingsmateriaal. U beschermt een 
product meestal het beste door aan alle zes de kanten 
een laag van minstens vijf cm verpakkingsmateriaal 
aan te brengen. Zorg ervoor dat er geen lege plekken 
overblijven. Specifieke richtlijnen voor verpakken vindt 
u in de UPS verpakkingsadviseur op www.ups.com.

Golfkarton, dat bestaat uit drie lagen karton, wordt 
pas sinds 1871 als verzendmateriaal gebruikt. 
In 1856 werd het in Engeland gepatenteerd als 
voering voor hoge hoeden.

Volledig gefascineerd door dozen? Bezoek dan het 
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie in Valréas 
(Frankrijk), waar te zien is dat de kartonnen doos 
teruggaat tot 1840, toen deze door zijdefabrikanten 
werd gebruikt om zijdevlinders en hun eieren van 
Japan naar Europa te vervoeren.

Dat de kartonnen doos nu overal te vinden is, 
hebben we te danken aan ontbijtgranen. Nadat 
de Amerikaanse broers Kellog aan het begin van 
de 20e eeuw de Toasted Corn Flakes uitvonden, 
werd de kartonnen doos immens populair.

Anders dan het werkelijke gewicht, wordt volumegewicht berekend aan de hand van de hoogte, lengte en breedte 
van de doos die wordt verzonden. Daarom hanteren we een ander tarief voor grote, lichte pakketten, die meer ruimte 
innemen dan kleinere, compactere exemplaren. Meer weten over volumegewicht? Kijk dan op www.ups.com.

VOLUMEGEWICHT EN WERKELIJKE GEWICHT

HERGEBRUIK WIJS
Hoe vaker een doos is gebruikt, hoe slapper ze wordt 
– en maar half zo effectief als beschermingsmiddel. 
Zorg er bij hergebruik voor dat de doos stevig is en 
in goede staat (geen gaten, scheuren of beschadigde 
hoeken, en met alle kleppen intact).

KOEL HOUDEN
Als u biologisch afbreekbare 
verpakkingsmaterialen 
gebruikt, moet u ze niet 
bewaren in een warme 
of vochtige omgeving. 
Daar kunnen ze sneller 
kapot gaan.

SLIM VERZENDEN

DOOSWEETJES
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[ OVERZICHT VAN FEESTDAGEN ]

Overzicht  
UPS feestdagen in 2012
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JANUARI
1 AT BE BG CA CH CN CY CZ DE DK EE ES FI  

FR GR HR HU IT LT LU LV MT NG NL NO PL  
PT RO RU SE SI SK TR UA ZA

2 CH IE NG RO RU SI UK US ZA
3 RU UK (alleen Schotland)
4 RU
5 RU
6 AT CY DE ES FI GR HR IT PL RU SE SK 
7 RU UA 
8 RU
9 RU
22 CN
23 CN

FEBRUARI
4 NG 
5 NG 
6 NG 
8 SI 
10 MT 
16 LT 
20 CA
21 DE PT 
23 RU
24 EE
27 CY GR

MAART
3 BG 
8 RU UA 
11 LT 
15 HU 
17 IE
19 ES MT UK (alleen Noord-Ierland)
21 ZA
25 CY GR
31 MT 

APRIL
1 CY NO
4 CN
5 DK NO
6 CA CH DE DK EE ES FI LV MT NG NO PT SE  

SK UK ZA
7 NG 
8 AT BE CH DE DK EE FI FR HR HU IT LT LU LV  

NG NL NO PL PT SE SI SK 
9 AT BE CH CZ DE DK FI FR HR HU IE IT LT LU  

LV NG NL NO PL SE SI SK UK ZA
13 BG CY GR
15 BG CY GR RO UA 
16 BG CY GR RO
23 TR
25 IT PT 
27 SI ZA
30 NL

MEI
1 AT BE BG CH CN CY CZ DE EE ES FI FR GR  

HR HU IT LT LU LV MT NG NO PL PT RO RU  
SE SI SK TR UA ZA

2 SI UA 
3 PL 
4 DK LV 
6 BG LT 
7 IE UK
8 CZ FR SK 
9 RU UA 
17 AT BE CH DE DK FI FR LU NL NO SE
19 TR
21 CA
24 BG 
27 AT BE CH DE DK EE FI FR HU LU NL NO PL  

SE
28 AT BE CH DE DK FR HU LU NL NO US
29 NG 

JUNI
2 IT 
3 RO UA 
4 CY IE RO UK
5 UK
6 SE
7 AT DE HR MT PL PT 
10 PT
12 RU

16 ZA
22 HR SE
23 CN EE FI LU LV SE
24 CA EE FI LT LV 
25 HR SI 
28 UA 
29 MT

JULI
1 CA
4 US
5 CZ SK 
6 CZ LT 
12 UK
14 FR 
21 BE 

AUGUSTUS
1 CH 
5 HR 
6 CA IE UK (alleen Schotland)
9 ZA
15 AT BE CY ES FR GR HR IT MT LT LU PL PT  

RO SI 
18 TR (halve dag)
19 NG TR
20 EE HU NG TR
21 TR
24 UA 
27 UK (behalve Schotland)
29 SK 
30 TR

SEPTEMBER
1 SK 
3 CA US
5 LU 
6 BG 
8 MT 
15 SK 
21 MT 
22 BG 
24 ZA
28 CZ 
30 CN

OKTOBER
1 CN CY NG 
3 DE 
5 PT 
8 CA HR 
12 ES 
23 HU
24 TR (halve dag)
25 TR
26 AT NG TR
27 NG TR
28 CY CZ GR NG TR
29 IE NG TR
31 SI 

NOVEMBER
1 AT BE DE ES FR HR HU IT LT LU PL PT SI SK 
3 FI SE
4 RU
11 BE CA FR PL 
17 CZ SK 
18 LV 
22 US
23 US
30 UK (alleen Schotland)

DECEMBER
1 PT RO
6 ES FI 
8 AT ES IT MT PT 
13 MT 
16 ZA
17 ZA
24 BG CA CY CZ DK EE FI LT LV SE SK
25 AT BE BG CA CH CY CZ DE DK EE ES FI FR  

GR HR HU IE IT LT LU LV MT NG NL NO PL  
PT RO SE SI SK UK US ZA

26 AT BG CA CH CY CZ DE DK EE FI GR  
HR HU IE IT LT LU LV NG NL NO PL  
RO SE SI SK UK ZA

31 CA LV RU SE US
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Vragen? Toelichting? 
Vertel het ons!
Uw mening is heel belangrijk voor ons. U kunt ons 
helpen door suggesties of opmerkingen te sturen naar 
editor@upscompass.com, dan blijft deze nieuwsbrief 
klantgericht. Hebt u bovendien ideeën voor artikelen 
of wilt u graag dat een casestudy van uw bedrijf 

in Kompas verschijnt? Stuur ons 
dan uw contactgegevens, 
klantennummer en een korte 
opsomming van de redenen 
waarom u denkt dat uw bedrijf 

moet worden beschreven in een 
UPS case study.

UPS kan u via e-mail waardevolle informatie toezenden, 
waaronder:

•	 Mededelingen over nieuwe producten en over verbeteringen 
in de huidige producten en services

•	 Aanbiedingen en promoties waar uw bedrijf voordeel aan heeft
•	 De laatste updates over gewijzigde regelgeving
•	 Speciale nieuwsbrieven met exclusief nieuws en 

bijzondere verhalen

U kunt zich snel en gemakkelijk aanmelden.

Kompas wordt verscheidene malen per jaar uitgegeven door UPS. Het blad is bestemd voor managers en bestuurders van bedrijven die zakendoen binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Kompas mag niet geheel of 
gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. De citaten van personen of uit publicaties en de opmerkingen van gastschrijvers geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf UPS weer.  
Vragen en opmerkingen van lezers stellen wij op prijs. U kunt uw brieven richten aan: Compass Editor, UPS Europe SA/NV, Arianelaan 5, 1200 Brussel, België.

We letten erop dat de informatie in deze nieuwsbrief zo correct mogelijk is. We kunnen deze correctheid echter niet altijd garanderen. We willen u dan ook vragen om geen acties te ondernemen gebaseerd op de informatie 
in deze nieuwsbrief zonder eerst uw UPS vertegenwoordiger te contacteren.

Geïnteresseerd in het laatste 
UPS nieuws?

Ga naar www.ups.com, klik op de link ‘Abonneren op e-mail’ 
en volg de instructies op uw scherm.
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