
Spelregels onbalansritten  
 

1. Deze spelregels gelden voor het gebruik van onbalansritten (en zijn vrijwel 
onveranderd ten opzichte van de spelregels onbalansritten ten tijde van SRN).  

2. Onbalansritten kunnen (uitsluitend per e-mail) worden aangevraagd via 
statiegeld@zandbergentransport.nl.  

3. Onbalansritten worden uitgevoerd door Zandbergen Transport of een door 
Zandbergen ingeschakelde transporteur.  

4. Onbalansritten aangevraagd voor 14.00 uur worden de eerstvolgende werkdag 
gereden.  

5. Waar nodig kunnen onbalansritten in overleg standaard worden ingepland.  
6. Onbalansritten mogen niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van retourbags 

voor transporteurs van producenten/importeurs. Aanvragers van onbalansritten 
worden daarnaast verzocht in- en outbound van producentenritten zoveel mogelijk 
op elkaar af te stemmen.  

7. Onbalansritten worden alleen uitgevoerd per volle trailer van ten minste 81 big bags 
(of een equivalent ervan in -een mix van – andere formaten bags).  

8. Bij de aanvraag van een onbalansrit moet voldoende voorraad aan bags aanwezig 
zijn, rekening houdend met punt 6 en 7.  

9. Foutvrachten (onbalansritten die onnodig zijn besteld; er zijn te weinig bags op 
voorraad voor een volle trailer) worden door Statiegeld Nederland doorbelast aan de 
aanvrager.  

10. Hulp bij het laden wordt van harte aanbevolen.  
11. NIEUW: onbalansritten worden verzegeld. Aanvragers worden bij of voor de eerste 

aanvraag voorzien van zegels door Zandbergen Transport. Voordelen:  
a) Er kunnen fors meer bags worden geladen (minder bags op het dock). 
b) Het aantal bags bij lossen op het telcentrum is leidend. Geen 

discussies en administratieve correcties over aantallen bags.  
12. Chauffeurs mogen alleen bags meenemen die:  

a) droog, schoon, afgesloten met bijgeleverde sluitstrip en intact zijn 
(gerepareerde bags zijn ok);  

b) op zicht geen vervuiling bevatten;  
c) die het logo van Statiegeld Nederland of Stichting Retourverpakking 

Nederland bevatten;  
d) die gevuld zijn tot de vulstreep (dus geen halve zakken of te volle zakken);  
e) die voorzien zijn van een label op de sluitstrip. 
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