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Actie:
Indien ook importeur: Flesvormen + EAN-codes aanleveren aan alle
RVM-leveranciers (Tw. Tomra, Lamson, en voor de dc installaties ook
Techno Trend/ Anker Andersen.
Administratie ingericht op nieuwe werkwijze (Electronic Data
Interchange berichten/ Handling Fee) en bestaande werkwijze (ivm
uitlopende oude EAN-codes).
RVM-capaciteit per winkel; extra machines nodig?
Herwaarderen VBR indien leverancier EAN niet wijzigt.
Keuze maken wel of geen gebruik big bag Statiegeld Nederland.
Winkels informeren over handlingfee vs VBR
Niet SRN-leden in staat om oude EAN-codes in te nemen en statiegeld
uit te keren (database RVM)
SRN-leden in staat om oude Ean-codes niet-SRN leden in te nemen
Artikelmutaties agv EAN-wijzigingen (A-merk en private label)
NB e-commerce.
Indien verwerking in Dc, Dc-operatie gereed.

Indien ook importeur: Aanmelden / Inschrijven op producenten Portal
via info@statiegeldnederland.nl
Indien nog niet bekend als innamepunt bij SRN, aanmelden bij SN via
website SN. Of middels excelsheet om meerdere punten gelijktijdig
aan te melden. Op winkelniveau indien gewenst. NB startvoorraad
labels en big bags.
Eerste mogelijkheid ontvangen en uitleveren grote flessen met
nieuwe EAN-code en Statiegeld logo. Idem voor inname nieuwe EAN’s.
NB nieuwe EAN’s zonder VBR en met Handling Fee. Is alleen van
toepassing op huidige SRN-deelnemers.
Opvoeren crediteur Statiegeld NL
Consumentencommunicatie downloaden, evt aanpassen, drukken en
verzenden
Instrueren medewerkers in de winkel.
NB voor kleine flessen kunnen gelijktijdig flessen met en zonder
statiegeld in de winkel aanwezig zijn.
Indien van toepassing; exportregeling ingericht NB deze regeling
voorziet ook in teruggave a.g.v. (bijv.) breuk. Daarmee voor alle
partijen relevant.
Medewerkers informeren met medewerkers-communicatie die is te
downloaden op website SN
RVM gereed voor ontvangst flessen met nieuwe EAN
Dataconnectie en barcodereader.
Eerste mogelijkheid ontvangen en uitleveren kleine flessen met
nieuwe EAN-code en Statiegeld logo.
NB: binnen retail aanwezige voorraad met oude EAN-code mag ook na
1 juli verkocht worden.

Deadline
ZSM
1 juni 2021
1 Juni 2021
1 Juli 2021
1 Juni 2021
1 Juli 2021
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? <wisselt per
retailer>
Start op z’n
vroegst 1 juni.
Retailers met dcinstallatie moeten
SN datum
operationeel
doorgeven.
ZSM
1 juni 2021

1 juni 2021
1 juni 2021
1 Juni 2021
1 Juni 2021
1 juni 2021
1 juni 2021

Juni
Tot 1 juli 2021
Juli

Winkels inrichten met consumentencampagne, minimaal bij het
schap en bij de RVM NB voor je eigen organisatie beslissen hoe je om
wilt gaan met niet-systeemflessen.
Ontvangen flessen met oude EAN vanuit leverancier
Vanaf 1 juli geen leveringen van flessen zonder statiegeld door
leveranciers.

1 juni 2021
Tot 1 juli 2021
1 Juli 2021

