Schijvens Retour on Demand
T’RIFFIC

PRINT
SIZE 100%
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RECYCLING

last update

27-02-2020

Optie 1 Klant verzamelt afgedragen bedrijfskleding
30mm

35,05mm

globally

30mm

30 stuks gewassen
bedrijfskleding

40 cm

30mm

30mm

30mm

30mm

40

25mm

https://schijvens.localexpress.nl/

Laat je retourpakket
ophalen!

cm

60

Gebruik juiste formaat eigen dozen of bestel 5 dozen voor €17,50 via sales@schijvens.nl.
1 doos retourzending: recyclekosten € 0,29 per artikel = € 8,70 per doos.
2 dozen en meer retourzending: recyclekosten € 0,19 per artikel = € 11,40 per 2 dozen.
= Orange: PMS 151C / Pantone 17-1350 TCX

= Green: PMS 356 C
= Red: PMS 186 C

cm
Meld retourzending aan via
https://schijvens.localexpress.nl/

Hilvarenbeek

T’RIFFIC

PRINT
SIZE 100%

sas no.
art. no.

RECYCLING

last update

27-02-2020

https://rcschijvens.localexpress.nl/

Optie 2 Klant die per lokatie minstens 400 stuks per jaar kan retourneren*
30mm

Laat je retourpakket
ophalen!

35,05mm

30mm

globally

Je ontvangt een e-mail met bevestiging en barcode.
Print de barcode en plak deze goed vast op de doos
of schuif in het vakje op de rolcontainer.

30mm

20 stuks gewassen
bedrijfskleding

20 zakken

30mm

Meld retourzending aan via
https://rcschijvens.localexpress.nl/

30mm

30mm

25mm

Schijvens’ witte recycle zakken worden gratis geleverd, bestel bij sales@schijvens.nl.
Wanneer er 20 zakken op 1 rolcontainer staan, kan een gratis wisseling van rolcontainer
aangemeld worden.
= Orange: PMS 151C / Pantone 17-1350 TCX

= Green: PMS 356 C
= Red: PMS 186 C

*deze optie staat in sept 2020 live

De klant kan deelnemen aan retour logistiek wanneer hij vergelijkbare artikelen /
aantallen gaat terugkopen uit de Schijvens / T’riﬃc collectie. Het is dan
toegestaan bedrijfskleding terug te sturen van andere merken.

privé kleding

schoeisel

pbm’s

De dealer meldt zijn klant aan voor retour logistiek via sales@schijvens.nl.
Elke 6 maanden levert Schijvens aan elke klant een overzicht wat de klant
bespaard heeft voor het milieu.

