
OPHALEN EN RECONDITIONEREN VAN IBC‘S 



Tijd en kosten besparen  
met een goed gevoel.

SCHÜTZ TICKET SERVICE is uw wereldwijde oplossing 

voor het inleveren van lege containers. Als aanbieder 

van het meest succesvolle IBC-systeem ter wereld halen 

wij in het kader van onze inlevervoorwaarden de  

 containers gratis op  en  reconditioneren ze  

 op milieuvriendelijke wijze.  



Maak gebruik van de efficiënte  
SCHÜTZ TICKET SERVICE – Uw voordelen: 

z  IBC‘s binnen enkele werkdagen opgehaald

z   Direct de juiste informatie dankzij service vanuit  
de fabrikant

z   Eén directe contactpersoon voor alle vragen en overleg  
rondom het inleveren van IBC‘s

z   Eenvoudig opdrachten doorgeven via internet, app,  
e-mail of telefoon

SNEL

z   IBC afhaling van de kleinste aantallen tot en met  
complete vrachten

z  Wenst u bijzondere afhaaltijden? Overleg dan met ons!

z   Hebt u speciale logistieke oplossingen nodig of stelt  
u individuele eisen aan uw IBC-inleversysteem?  
Wij helpen u!

FLEXIBEL

z   Afhalen en reconditioneren van IBC‘s in alle belangrijke  
industrieregio‘s van de wereld

z   Eigen netwerk van reconditionerings- en productielocaties  
van de fabrikant, voor originele SCHÜTZ-onderdelen

z   Wereldwijd uniforme kwaliteit van de service

WERELDWIJD

z   Onze reconditioneringsprocessen voldoen aan de hoogste 
milieu- en veiligheidsnormen

z   Waardevolle natuurlijke hulpbronnen worden gespaard  
door IBC-recycling met gegarandeerde traceerbaarheid  
van het hergebruik

z   De binnencontainer, armaturen en sluitingen worden  
vervangen door originele SCHÜTZ-onderdelen: volledige  
betrouwbaarheid van de gereconditioneerde IBC‘s

DUURZAAM

02 |  03



Als RECOBULK bieden de 
SCHÜTZ IBC’s weer volledige 
betrouwbaarheid.  
De UN-goedkeuring van de 
container is weer vijf jaar geldig.

Hergebruik van het  
frame en de pallet

De stalen componenten worden grondig 
gereinigd en evt. gerepareerd. Vervangen 
onderdelen van kunststof of staal worden 
als materiaal gerecycled.

Nieuw  
gebruik 

Met het inleveren van uw lege  
IBC’s via de SCHÜTZ TICKET  
SERVICE levert u een actieve  
bijdrage aan lage kosten, hoge 
kwaliteitsnormen, veilige  
materiaalstromen bij de recycling 
en verdere verbetering van de  
ecobalans voor verpakkingen in  
uw productieketen.

Doe mee met ons intelligente 
kringloopsysteem.

5 

4 



Uw IBC’s worden  
opgehaald

De IBC’s worden binnen enkele 
werkdagen opgehaald. Met 
vragen of voor het maken van 
een afspraak nemen wij vooraf 
contact met u op.

Vervangen van  
de binnencontainer

Alle onderdelen die met de inhoud  
in contact zijn geweest, zoals de  
binnencontainer, schroefdoppen en 
kranen, worden vervangen door nieu-
we, originele onderdelen.

Ophaalopdracht  
indienen

Met behulp van uw klantnummer geeft u opdracht  
voor het ophalen van uw lege IBC’s. Dit kunt u naar  

uw eigen voorkeur online via de website of de app,  
per e-mail of per telefoon doen. 

U ontvangt eenmalig een klantnummer als u zich op onze website  
www.schuetz.net/ticket kosteloos en vrijblijvend aanmeldt als inleveraar  
van lege IBC‘s. Hier vindt u ook de actuele inlevervoorwaarden als basis  
voor het gebruik van de service.

Zo eenvoudig werkt het:
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JUST CALL US!

EUROPE PHONE
GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND +49 2626 77 4464
BENELUX +31 168 334 632
UNITED KINGDOM / IRELAND +44 1909 490607
SPAIN / PORTUGAL +34 977 395 685
FRANCE +33 1 69 80 50 59
ITALY +39 030 9771614
NORDIC COUNTRIES +47 40 44 19 80
POLAND / EASTERN EUROPE +48 32 723 3258
TURKEY +90 216 4235555

AMERICA PHONE
USA / CANADA +1-888-724-8389
MEXICO +52 55 5888 0875
BRAZIL +55 11 2436 3507

ARGENTINA / CHILE /  
URUGUAY +54 2323 497596

AFRICA
SOUTH AFRICA +27 31 791 0365

ASIA / PACIFIC PHONE
CHINA / TAIWAN +86 400 820 1053
JAPAN +81 463 82 1014
THAILAND +66 33 069911 up to 5
KOREA +82 2 7357575
AUSTRALIA / NEW ZEALAND +61 1800 336 228
MALAYSIA +60 6 7980899
SINGAPORE +65 6256 3944 
INDONESIA +62 21 29618080 115

www.schuetz.net/ticket

We zijn altijd nog maar  
één scan van u vandaan. 

Met onze nieuwe SCHÜTZ TICKET SERVICE stickers kunt u nog  
gemakkelijker opdracht geven voor het ophalen van uw lege IBC‘s.  
U scant gewoon de QR-code met uw mobiele apparaat met  
internetverbinding, en u wordt meteen doorgestuurd naar het  
webportal van het desbetreffende  
servicestation in uw taal. 

Op de achterkant van het dekblad van de sticker, dat u dankzij de perforatie een-
voudig kunt lostrekken en meenemen, vindt u een overzicht van onze wereldwijde 
telefoonnummers. Zo kunt u bv. vanuit uw rustige kantoor contact met ons opnemen 
om vragen over onze service te stellen of direct een opdracht te geven.

U kunt gewoon bellen



U vindt onze comfortabele ophaalservice 
ook in alle app-stores.

Voer ‚SCHÜTZ TICKET SERVICE‘  
in en download onze gratis app  
voor iOS of Android.

z   Alle via de app verstuurde opdrachten handig in één overzicht

z   Gemakkelijk kopiëren, bewerken en opnieuw versturen van opdrachten

z   Handige IBC-check met illustraties

z   Direct contact met alle servicestations
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Ophaalopdracht voor IBC‘s geven via de App 

Volop voordelen van de app



Ons webportal:  
Uw centrale startpunt  
voor de beste service. 

Of u onze website nu via de QR-code oproept of de link 
handmatig invoert, op www.schuetz.net/ticket hebt u 
altijd toegang tot alle informatie, opties voor het geven 
van opdrachten, de online registratie en onze inlever-
voorwaarden.

Door de automatische herkenning van de lokaal ingestelde 
taal van uw browser wordt u automatisch doorgestuurd 
naar de website in de juiste taal van het desbetreffende  
internationale filiaal van SCHÜTZ. Wanneer uw taalversie  
niet wordt aangeboden of de taal niet eenduidig kan 
worden bepaald, wordt u doorgestuurd naar de centrale 
Engelstalige ticketwebsite.



Op de startpagina kunt u al meteen uw eigen  
SCHÜTZ servicestation handig via de browser bepalen, 

of dit handmatig kiezen. Het juiste e-mailadres en  
telefoonnummer voor het doorgeven van uw  

opdracht verschijnen direct. Vooral  
handig op uw mobiele telefoon:  

Met één extra klik wordt het 
mailprogramma geopend 
of het nummer gekozen.

Geef uw opdracht door via internet, 
per e-mail of per telefoon

Online formulier voor registratie en opdrachten

Natuurlijk kunt u ook direct via het online formulier opdracht geven 
voor het ophalen van IBC‘s. Als nieuwe gebruiker hoeft u zich alleen 
maar eenmalig kosteloos en vrijblijvend aan te melden, waarna u per 
e-mail uw klantnummer ontvangt om voortaan nog eenvoudiger en 
sneller opdrachten te kunnen doorgeven.
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Ecologisch reconditioneren  
met originele onderdelen.

Door het gebruik van originele SCHÜTZ-onderdelen bij  
het vervangen van componenten wordt de hoogste  
betrouwbaarheid gegarandeerd, en de nieuwe  
UN-goedkeuring van de container is weer vijf jaar geldig.

Reiniging en  
evt. reparatie

Reinigen en evt.  
vervangen van de  
hoekbeschermers

Aanbrengen 
van nieuwe  
tekstplaten

Originele binnencontainer  
nieuw uit de fabriek

Nieuwe, origineel 
verzegelde  
kranen

Nieuwe, originele schroefdop

Onderdelen die niet  
gereinigd kunnen worden  

of beschadigd zijn,  
worden vervangen en als  

materiaal gerecycled.

Reinigen van het  
buizenframe
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RECOBULKs worden veiligheidshalve in hypermo-
derne installaties en via gecertificeerde processen 
gereconditioneerd, waarbij hulpbronnen worden 
bespaard en uiterst strenge milieu- en veiligheidsnor-
men worden aangehouden.

De verwijderde binnencontainers worden  
in een gesloten spoel- en reinigingskringloop 
fijngemaakt en tot zuiver HDPE-granulaat  
verwerkt.

Betere ecobalans

Door het wereldwijd inleveren en reconditioneren van 
IBC‘s worden natuurlijke hulpbronnen gespaard en de 
uitstoot van honderdduizenden tonnen broeikasgas per 
jaar voorkomen. Zo bespaart elke RECOBULK vergeleken 
met een nieuwe IBC ca. 100 kg CO!-uitstoot!

100 % materiaalrecycling



Heeft u verder nog vragen over SCHÜTZ  
TICKET SERVICE? Neem gerust contact  
met ons op: +31 168 334 632

SCHÜTZ (Benelux) B.V.

Westelijke Randweg 23 

Haven 0413 

NL-4791 RT Klundert  

Telefoon +31 168 334 600  

E-Mail   info1benelux@schuetz.net  

www.schuetz.net/benelux

Schütz GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 · D-56242 Selters 

Telefoon +49 2626 77 0  

E-Mail  info1@schuetz.net  

www.schuetz.net
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