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8 Klantvoordelen 

Hoog technologisch sorteer-en distributiecentrum
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Late aanlevering: 

Mogelijkheid voor klanten om veel 

later aan te leveren, waardoor ze 

ook op hun webshop veel langer 

kunnen doorverkopen met alsnog 

bezorging de volgende dag, en dit 

zowel voor bestemming Nederland 

en België
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Adequate retourstromen: 

De Belgische pakketten en 

retouren zullen in Willebroek 

worden gesorteerd. Ook voor de 

retouren betekent dit dat de klant 

deze sneller terug ter beschikking 

zal hebben. Ze kunnen hun 

eindklant dan ook sneller 

informeren en terugbetalen, wat 

zorgt voor een hogere 

klanttevredenheid en 

herhaalaankopen bij de webshop.
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Duurzaam: 

Een groot deel van de Belgische 

collectiepakketten en retouren

zullen in Willebroek worden 

gesorteerd. Dat is nu in 

Nederland. Dit scheelt dus zeer 

veel kilometers en is daarom 

duurzamer.
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Lokale verankering: 

Met deze eerste NLI geven we een 

positief signaal af op gebied van 

onze lokale verankering in België en 

positioneren wij ons wederom via 

innovatie & vernieuwing op gebied 

van intra-logistieke processen.
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Reductie van rejects en fouten 

handelingen door menselijk falen: 

Door de robotisering & 

automatisering in de NLI weten we 

de vertraging in levering door 

‘rejects’ en de fouten door 

menselijke handelingen tijdens 

sortering sterk te reduceren.
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Reductie van diefstal/vermissing:

De nieuwe NLI draagt bij aan een sterke 

vermindering van mogelijke diefstal van 

pakjes in het gebouw. De toegang tot 

onze nieuwe NLI is sterk beveiligd. 

Naast een continu videocamera toezicht 

hebben alleen bevoegde personen 

toegang tot de verschillende ruimtes in 

het gebouw. Daarnaast zal op basis van 

een regelmatige steekproef een 

uitgangscontrole plaatsvinden bij het 

personeel van PostNL.
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Reductie beschadiging pakje: 

De NLI draagt bij aan een sterke 

vermindering van het beschadigen 

van een pakje. De meeste logistieke 

handelingen bij de sortering worden 

nu door robotisering en 

automatisering uitgevoerd waardoor 

het risico tot beschadiging van het 

pakje sterk gereduceerd zal worden.
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Back-up in geval van storing:

Het verder uitbreiden van 

decentrale operationele netwerk in 

België vermindert het risico tot 

vertraging van levering in geval van 

calamiteiten. Doordat we decentraal 

georganiseerd zijn en deze 

bijdraagt tot een backup, zal bij 

uitval van 1 depot de betreffende 

volumes snel verdeeld kunnen 

worden naar omliggende depots.
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Bedankt voor uw aandacht
‘Wij zijn onderweg’


