
HUISMAN LOGISTICKÉ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Požadavky popsané v tomto dokumentu platí pro všechny dodávky, které dodavatel dodá společnosti Huisman Konstrukce s.r.o. (dále jen
„Huisman“) a / nebo na místa dodání určená firmou Huisman, není-li dohodnuto a popsáno v příslušném dokumentu „PO“ nebo rámcové
smlouvě jinak.
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1. OBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
Jsou platné následující obecné dodací podmínky:

1. Při překročení jedné z následujících podmínek, je skladový tým Huisman informován předem prostřednictvím emailu
whreceivingintohk@huisman-cz.com, (připojte seznam balení k e-mailu):

a. Rozměry přesahují 120x80x150 cm (dxšxv);
A / nebo

b. Množství palet přesáhuje 3 ks.

2. Objednávky jsou doručovány, když jsou všechny objednané položky k dispozici; částečné dodávky mohou být dodány po dohodě s
kupujícím, a to dříve než je zásilka odeslána;

3. Všechny obaly splňují předpisy země určení (např. IPPC / ISPM-15), pokud není v objednávce uvedeno jinak;
4. Když jsou položky objednány fa. Huisman jako samostatné položky, měly by být dodány jako samostatné položky;
5. Pokud dodavatel převede jednotlivé položky objednávky do sestavy (jeden produkt), je toto provedeno po dohodě s kupujícím, a to

dříve, než je zásilka odeslána;
6. Veškerá korespondence  / dokumentace je v češtině, popř. v angličtině (certifikáty vždy i v angličtině).

2. BALENÍ POLOŽKY
Jedná se o obal samotného předmětu dodávky (např. krabici, pytel, sáček).

Podmínky pro balicí jednotku specifickou pro položku:
1. Každá položka je zabalená samostatně (obr. 1);
2. Každá položka (např. barvy, tužidla, barvící spraye a další položky podléhající expiraci) je označená datem expirace;
3. Každá položka (např. těsnění) je označená datem výroby;
4. Pokud je zabaleno v jednom balení více ks stejného druhu (obr. 2), nesmí hmotnost balení přesáhnout 20 kg;
5. Každé balení je označeno štítkem s číslem objednávky a celkovým množstvím;
6. Každá položka v balení je označená štítkem (obr. 3)

a. Štítek je umístěn na jednotlivých baleních tak, aby byl při rozbalování a manipulaci jasně vidět;
b. Popis na štítku je jasně čitelný;

7. Obalový materiál (např. pásky, kartony, paletové bedny atd.) nenese žádné informace o dodavateli (pouze přijatelné, pokud je
dodavatel výrobce);

8. Jestliže je váha zabalené položky vyšší než 20 kg, musí být zabaleno tak, aby byla možná manipulace vysokozdvižným vozíkem;
9. Jestliže je potřeba použít paletu, použijte europaletu;
10. Nechráněné plochy položky jsou ošetřeny proti korozi (např. VCI fólií, Tectylem);
11. Transportní pěnové čipy nesmí být používány jako výplň (obr.7);
12. Jestliže není položka viditelná z důvodu těsnění (např. plastové vakuové těsnění), je na obalu k dispozici obrázek (obr.4).

1 samostatně balené položky v 1 balení mají svůj štítek 2 vice než1 položka stejného druhu zboží v jednom balení
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3 2 různé položky s odpovídajícími štítky v jedné krabici 4 Obrázek položky/ek v balení

3. PŘEPRAVNÍ BALENÍ
Není-li specifický obal zboží vhodný pro zvolený způsob přepravy, ujistěte se, že je
položka pro přepravu dobře zabalena, a případně nakonzervována.

Na vnější straně obalu  jsou jasně čitelné následující údaje:

1. Číslo nákupní objednávky Huisman (PO) (obr.5);
2. Dodací list (obr. 5) s uvedeným obsahem konkrétního balení;

Požadavky přepravního balení:

1. Jestliže je váha přepravního balení vyšší než 20 kg, musí být zabaleno tak, aby
byla možná manipulace vysokozdvižným vozíkem;

2. V jednom přepravním balení není zabaleno vice než 25 různých položek;
3. Transportní pěnové čipy nesmí být používány jako výplň (obr. 7).

PO-XXXXXX

            5 Dodací list + číslo objednávky  (PO) 6 Balíčky váhy nad 20 kg 7 Pěnové čipy

4. HLAVNÍ PŘEPRAVNÍ JEDNOTKA
Hlavní přepravní jednotkou je (anebo tato jednotka obsahuje) jeden anebo více kusů
přepravních balení. Je to největší viditelná jednotka, (např. zapečetěná paleta, obr.8),
kterou se zajišťuje fyzické dodání zboží. Přeprava může sestávat z několika hlavních
přepravních jednotek (např. 3 uzavřených palet).

Označení hlavní přepravní jednotky na vnější straně musí být jasně viditelné a čitelné,
a musí obsahovat:

1. Dodací list;
2. Číslo nákupní objednávky Huisman (PO) (obr.5);
3. Celkovou hmotnost přepravní jednotky (brutto);

Požadavky pro hlavní přepravní jednotku:

1. Jestliže je váha přepravní jednotky vyšší než 20 kg (obr. 6), musí být zabaleno
tak, aby s ní bylo možné manipulovat vysokozdvižným vozíkem;

2. Jestliže je potřeba použít paletu, použijte europaletu;
3. Konečné rozměry zásilky nepřesahují rozměry europalety, pokud jediná položka

nepřekročí tyto rozměry;
4. Transportní pěnové čipy nesmí být používány jako výplň (obr. 7).

8 Zapečetěná paleta

8 Uzavřená
paleta
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5. DODACÍ LIST
Minimální požadavky dodacího listu:

1. Číslo nákupní objednávky Huisman (PO);
2. Article Number (AN = objednací kód Huisman);
3. Množství každé dodávané položky;
4. Množství, které chybí do splnění celé objednávky (jestliže je požadováno);
5. Popis každé jednotlivé položky tak, jak je uvedeno v objednávce;
6. Pořadové číslo položky na dodacím listu odpovídá pořadovému číslu na objednávce;
7. Číslo výkresu a pozice podle Huisman objednávky, pokud je specifikováno;
8. Rozměry & váha (brutto, netto);
9. Zemi původu každé položky;
10. HS kód každé položky.

6. FAKTURA (pro celní účely)
Minimální požadavky na fakturu, která  se používá pro celní účely:

1. Číslo nákupní objednávky Huisman (PO);
2. Article Number (AN = objednací kód Huisman);
3. Cena každé položky;
4. Množství každé dodané položky;
5. Množství, které chybí do splnění celé objednávky (jestliže je požadováno);
6. Výrobce každé položky;
7. Popis každé jednotlivé položky tak, jak je uvedeno v objednávce;
8. Pořadové číslo položky na dodacím listu odpovídá pořadovému číslu na objednávce;
9. Číslo výkresu a pozice podle Huisman objednávky, pokud je specifikováno;
10. Zemi původu každé položky;
11. HS kód každé položky.

Mezinárodní dodávky

V případě, že je dodávka zboží směrována mimo Českou Republiku, vezměte prosím v úvahu následující pokyny:

1. Objednatel dodávky je: Huisman Konstrukce s.r.o. ;
2. Dodací adresa je: skutečná adresa doručení.

7. PROVOZNÍ HODINY LOGISTIKY
Provozní hodiny Huisman Konstrukce s.r.o. Česká
Republika , sklad, logistika

Pondělí – Pátek: 06.00 - 16.30 hod.
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