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Inhoud van dit document 
Dit document bevat instructies voor het stapelen van de originele functionele onderstellen, 
staanders en platen van CC Containers.
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Let op: 
• Er is een geldig LogLink-nummer vereist en de status van het materiaal (functioneel of 
 niet-functioneel) moet worden vermeld. De LogLink-opdracht moet overeenkomen met het 
 materiaal dat daadwerkelijk wordt aangeboden in het depot.
• Functioneel en niet-functioneel materiaal moet altijd worden gescheiden en niet door 
 elkaar worden gestapeld. 
• Wanneer materiaal niet is gestapeld volgens de in dit document vermelde regels voor het 
 stapelen, zal CC de stapel weigeren of een vergoeding vragen voor het sorteren van het 
 materiaal.
• In geval van problemen bij een depot die niet ter plekke kunnen worden opgelost, is het de 
 verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met het hoofdkantoor van CC.
• Niet-origineel CC-materiaal wordt niet geaccepteerd door onze depots en partners. 
 Wanneer 30 merkloze, nieuw geproduceerde en schone platen op één stapel worden 
 binnengebracht, zal deze stapel worden geweigerd.

Wij wijzen u erop dat alle stapel-instructies gelden voor origineel CC-materiaal. Deze stapel-
instructies zijn vastgesteld op basis van de geldende Arbo-richtlijnen. Niet-origineel materiaal 
valt niet onder de reikwijdte van dit document. 

Onlangs is CC ervan in kennis gesteld dat, ondanks het feit dat de CC Container niet is 
ontworpen om gestapeld te worden terwijl hij met planten is geladen, er alternatieve 
werktuigen zijn ontwikkeld om gestapeld gebruik van CC Containers mogelijk te maken. CC 
wijst alle verantwoordelijkheid voor dit onbedoelde gebruik af. Het gebruik van stapelstangen 
of andere middelen blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. CC adviseert de 
gebruikers van de CC Containers om, voordat stapelgereedschap wordt gebruikt, dit 
gereedschap te laten controleren en goedkeuren door de relevante nationale gezondheids- 
en veiligheidsautoriteiten alvorens ze te gebruiken.

Instructies voor het inleveren/stapelen van functioneel materiaal  
Onderstellen, staanders en platen van CC Containers 
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Instructies voor het inleveren van onderstellen, 
staanders en platen van CC Containers  
Controleer of elk CC Container-onderstel aan de voorzijde 
is voorzien van een origineel CC TAG5, een metalen 
CC-typeplaatje en een haak. Een CC Container-onderstel 
zonder leesbaar CC TAG5, zonder metalen CC-typeplaatje 
of zonder haak zal te allen tijde worden geweigerd. 

Instructies voor het stapelen van functionele 
onderstellen en staanders van CC Containers 

Stap 1: Verwijder de staanders van het onderstel.  

Stap 2: Stapel de onderstellen.   
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rsOptie 1: Stapel de onderstellen met de staanders
Stapel maximaal 10 onderstellen. Alle labels moeten aan 
dezelfde kant zitten. Wanneer de CC TAG5’s niet allemaal 
aan dezelfde kant van de stapel zitten, is het moeilijk om 
de stapel te tellen en te verwerken. De stapel zal daarom 
worden geweigerd.

Leg 8 staanders op het onderste onderstel. 
Leg 4 staanders op de volgende onderstellen. 
Leg geen staanders op het bovenste onderstel.

Steek de stangen via de achterkant van de kar in.
Zorg dat de stangen aan de achterkant van de 
kar uitsteken.
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Optie 2: Stapel de onderstellen zonder de staanders
Stapel niet meer dan 15 onderstellen zodat de stabiliteit 
wordt gehandhaafd. Alle leesbare CC TAG5’s moeten aan 
dezelfde kant zitten. Wanneer de CC TAG5’s niet allemaal 
aan dezelfde kant van de stapel zitten, is het niet mogelijk 
om de stapel te tellen en te verwerken. De stapel zal 
daarom worden geweigerd.

Instructies voor het apart stapelen van functionele 
CC Container-staanders

Stap 1: Plaats 4 functionele staanders in een 
 functioneel onderstel. 

Stap 2: Plaats 2 functionele platen ter versterking van 
 de stapel. (1.1)

Stap 3: Stapel 196 losse functionele staanders op het 
 onderstel. Volg de 14 x 14-regel. Plaats 14 staanders 
 horizontaal op het onderstel en 14 rijen staanders 
 verticaal. (1.2)  Gebruik deze methode om de stapel 
 gemakkelijk telbaar te maken. Als de stapel niet 
 telbaar is, wordt de stapel geweigerd. 

Instructies voor het stapelen van functionele platen 
van CC Containers

Stap 1: Plaats 4 functionele staanders in een 
 functioneel onderstel.

Stap 2: Stapel maximaal 30 platen op een stapel.
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