
Hoeveel zakken liggen er op 1 palet?

66 zakken van 15kg = 990 kg

Welke afmetingen heeft 1 palet?

L= 1m30   Br= 90cm  H= +/- 1m50

Hoe bewaar je de pellets best  en over welke 

periode?

• Pellets  bewaar je bij voorkeur op een droge 

en goed geventileerde plaats, binnen in een 

goed verluchtte ruimte met vrij constante 

temperatuur is ideaal.

• Pellets absorberen vocht dus is een ruimte met 

veel condensatievorming best te vermijden.

• Buiten onder een afdak kan als er voldoende 

beschutting is tegen de regen en de pallet 

waarop de pellets gestapeld zijn geen water kan 

optrekken.

• De bewaartijd is best te beperken tot 1 ½ 

jaar omdat vanaf dan de zakken hun sterkte 

verliezen ( onder invloed van UV ).

Van welk basismateriaal zijn onze pellets 

vervaardigd?

Onze pellets worden gemaakt van zuiver naaldhout

Mogen de pellets 2 paletten hoog gestapeld 

worden?

Dit mag als er tussen de 2 paletten een 

beschermplaat wordt gelegd om indrukken van de 

bovenste pallet te voorkomen. (zorg wel steeds voor 

een stabiele stapeling ).

Wat met de houten pallet?

• Het zijn paletten voor eenmalig gebruik. 

Zij hebben geen teruggeefwaarde maar u mag 

deze steeds kosteloos terug meegeven bij de 

aflevering of bij de afhaling te Rummen

• Waar kunnen de paletten afgehaald worden.

• Afhalen kan u in ons magazijn te RUMMEN .

• LET OP ! zorg dat het door u gekozen 

transportmiddel voldoet aan de wettelijke 

eisen wat betreft MTM en mogelijkheid tot 

ladingzekerheid. Indien aan deze voorwaarde 

niet kan worden voldaan kunnen onze 

magazijniers weigeren om de lading uit 

te voeren aangezien wij als lader ook een 

verantwoordelijkheid dragen in geval van 

overtredingen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

*Een pallet van 66 zakken van 15 kg of 900 kg kost nu in totaal 375 EURO 

(incl. 6% BTW). Dit als u een bestelling plaatst voor 30 april 2022.
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