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GASA GROUPs sæsonberedskab fra tirsdag den 12. marts 2019
Fra tirsdag den 12. marts 2019 åbnes yderligere et indleveringsområde ved GASA GROUPs terminal.
For leverandører ændrer det lidt på, hvordan småpartier må blandes pr. CC. Opdelingen i farver bliver
hermed som følger:
Gul og Sort:

Port 37-41

Rød og Grøn: Port 18-22

Retningslinjer vedr. mindre partier på samme CC.
-

Der skal altid laves hele CC i én farve, såfremt det er muligt.
Bland aldrig flere farver på én og samme hylde.
Mindre partier til Sort og Gul kan blandes på samme CC.
Mindre partier til Rød og Grøn kan blandes på samme CC.

Retningslinjer vedr. varer til dagen efter
-

Formiddagsvarer kan mandag til torsdag indleveres på indleveringsdagen før, men skal altid være
adskilt på CC for sig selv.
Varer til lørdag kan i perioden, 15. marts til 15. juni 2019, IKKE modtages før lørdag.
Sørg for klar adskillelse i gartneri, da lørdagsvarer, der modtages på ramperne fredag, vil blive
returneret til vognmand – medmindre anden aftale er truffet med Operational Manager, Ryan Jensen.

Mærkning
GASA GROUP kræver alene, at kasserne har EU plantepas, og at containerne har den store gavletiket +
farveetiket. Sørg altid for, at plantepas vender udad (særlig opmærksomhed omkring mindre kasser).

Krav til læsbare stregkoder på plantepas
Som led i en øget professionalisering scanner GASA GROUP varer til de enkelte kunder for at øge sikkerheden
for, at plantepasset placeres på den rigtige kundeordre. Det kræver, at stregkoder er læsbare. GASA GROUP
forventer, at leverandører løbende kontrollerer kvaliteten af egne stregkoder og anser en læsbar etiket som
en del af det bestilte.

Deadline på afgangsdagen gældende hele Danmark
Deadline for indlevering er kl. 15.30.
Gebyr ved senere modtagelse
200 DKK pr. CC
400 DKK pr. CC

Uden for sæson
16/06 – 14/03 2019
fra kl. 16.00
fra kl. 16.30

Sæson
15/03 – 15/06 2019
fra kl. 16.30
fra kl. 17.00

Kl. 10.00-varer fra fynske leverandører minus Sydfyn er rettidige, hvis modtaget senest kl. 12.00.
Gebyr ved senere modtagelse
100 DKK pr. CC
200 DKK pr. CC

Deadline
Efter kl. 12.00
Efter kl. 13.00

Sydfyn er defineret som værende følgende postnumre:
5370-5399, 5600-5919, 5631-5642, 5683, 5700-5749, 5762-5791, 5754, 5874-5999

Dokumentation vedr. gebyr
Alle containere, der ankommer til Logistikvej 4, registreres direkte i vores container-system. Er der grundlag
for gebyr, noteres dette i den indgående registrering sammen med bilens reg.nr. Dette i formatet:
Antal CC / Leverandør / Ordrenummer. Der registreres kun ét ordrenummer for at sikre, at leverandøren kan
spore, hvilken afhentning/levering, der er tale om. Der gives besked om gebyr senest dagen efter levering.

Andet vedr. gebyr og indtransport
Der kan forventes en konsekvent benyttelse af gebyr for sikre, at aftaleforholdene mellem gartneri og
indgående transport optimeres.
For yderligere oplysninger henvises til bilag 4 i handelsbetingelserne.
Praktiske spørgsmål stiles til Operational Manager, Ryan Jensen, mobilnr. 6010 5131.
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