Echtheidskenmerken van een EPAL-pallet:

Powered by EPAL

Nederland behoort tot de landen die zich hebben aangesloten bij EPAL.
Sinds juli 2005 is in ons land namens EPAL een Nationaal Comité actief,
genaamd NEDERPAL.
NEDERPAL is een vereniging van producenten, reparateurs, handelaren
en andere belanghebbenden op het gebied van EPAL-pallets in Nederland.
Op de linker en rechter klos:
Brandmerk van de European
Pallet Association

NEDERPAL heeft de volgende doelen

Op de middenklos: Een gele of
zwarte controle kram op de
middenklossen, Brandmerk van
een Europese Spoorwegmaatschappij, landencode (NL)
Producentcode - jaar - maand
ISPM 15-markering

• promotie van de EPAL-pallets;
• bijstaan van producenten, reparateurs en handelaren in deze pallets,
die lid zijn van de vereniging;
• vertegenwoordiging van Nederland binnen EPAL;
• vertegenwoordiging van de vereniging en de leden naar overheden
en derden;
• coördineren van de controle op de kwaliteitsspecificaties bij de
productie en reparatie van de EPAL-pallets;
• terugdringen van fraude met merktekens, in samenwerking met EPAL,
en het eventueel instellen van een juridische procedure daarbij.

Nederpal, P.O. Box 90154, NL-5000 LG Tilburg
Tel +31 (0) 13 59 44 518 Fax +31 (0) 13 59 44 749
E-mail nederpal@wispa.nl www.nederpal.nl www.epal.eu

Niet uitwisselbare pallets:

Officieel gerepareerd

Ieder volgens de EPAL norm
gerepareerde pallet is te
herkennen aan de
controle nagel
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