Dimensional Weight: vanaf 2015 ook voor grondtransport!
UPS en FedEx gaan vanaf 2015 in Noord Amerika DimWt, ofwel dimensional weight ook
doorvoeren voor grondtransport. Voorheen werd DimWt enkel toegepast voor
luchtvracht. Dimensional weight betekent dat naast het gewicht ook het volume mede
bepalend wordt bij de berekening van de transportkosten. Nu worden de
transportkosten voornamelijk gebaseerd op gewicht, waarbij daarnaast ruime
volumestaffels worden gehanteerd. Met de DimWt berekening wordt volume een
belangrijke rekenfactor in de transportkosten. De reden voor de invoering van DimWt
voor grondtransport is voornamelijk de enorm groeiende e-commerce markt. Hiermee
worden verzenders uitgedaagd om de verpakkingen te optimaliseren in grootte. Deze
nieuwe ontwikkeling betekent dat de transportkosten voor verpakkingen met veel ‘lucht’
fors duurder worden, zeker voor lichte producten. Volgens enVista (artikel in Parcel
Industry) kan in Noord Amerika deze wijziging leiden tot verhoging van de
transportkosten tot wel 60%.
De introductie van DimWt voor grondtransport vindt plaats in Noord Amerika zoals
aangekondigd door UPS in het bijgaand artikel. Het is te verwachten dat deze
ontwikkeling op termijn ook naar Europa komt.
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Wilt u hier graag meer over weten? Stuur ons een e-mail: info@cretech.nl of bel: 0774623222.

Whitepaper Box on Demand
Samen met DENC brengen wij binnenkort een whitepaper uit, waarin uitvoerig in wordt
gegaan op de ontwikkeling in verpakkingsprocessen van distributiecentra. Om kosten
Bijschrift bij foto of afbeelding
te besparen op onder meer transportkosten, gaan steeds meer
distributiecentra over
op een Box On Demand systeem (BOD). Om via een eerste analyse te bepalen of BOD
ook voor u interessant kan zijn, hebben wij gezamenlijk met DENC een rekentool
ontwikkeld.
In onze whitepaper wordt deze geïntroduceerd. Wilt u de whitepaper ontvangen, dan
kunt u deze hier aanvragen.
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