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EEN COMPLETE DIENSTVERLENING

De dienstverlening van MeerMagazijn is volledig 

gericht op het gehele traject van magazijninrichting. 

Van het allereerste 3D-ontwerp tot de jaarlijkse 

veiligheidsinspectie van het opgeleverde magazijn.

MeerMagazijn onderscheidt zich dan ook met:

• 	 	Advies	over	de	efficiëncy	producten	en	

looproutes

•   Het ontwerpen van de volledige 

magazijninrichting

•    Een unieke 3D visualisatie door middel van  

Virtual Reality

•   Een totaalpakket aan producten voor 

magazijninrichting

•  Advies over veiligheid

•  Magazijninspectie

•  De mogelijkheid magazijninrichtingen te leasen

•   Inkoop en inruil van gebruikte 

magazijnstellingen

MeerMagazijn	is	de	officiële	leverancier	van	

het Spaanse merk AR Racking – producent van 

hoogwaardige industriële opslagsystemen. 

OP WEG NAAR DE TOEKOMST

MeerMagazijn timmert hard aan de weg. Nieuwe 

innovaties worden enthousiast omarmd en de 

specialisten van MeerMagazijn zijn nooit uitgeleerd. 

Dit bewijst zich iedere keer in weer een nieuw 

ingericht magazijn waar veiligheid, opslagcapaciteit 

en gebruiksgemak hand in hand gaan.

Nadenken over de juiste inrichting van het magazijn, 

dát doet MeerMagazijn. Als totaalaanbieder  

en -inrichter van (grote) magazijnen, warehouses en 

productiecentra, helpt MeerMagazijn bedrijven met 

het	realiseren	van	een	betrouwbare	workflow	in	 

het magazijn. En we denken er niet alleen over na, 

we realiseren het ook.

AL 4 DECENNIA LANG GESPECIALISEERD IN 

MAGAZIJNINRICHTING

MeerMagazijn houdt zich al vanaf 1980 bezig met 

het optimaal inrichten van magazijnen en andere 

opslagruimtes. Dit begon ooit met de montage van 

magazijnstellingen en tussenvloeren en is nu  

– vier decennia later – uitgegroeid tot een modern 

bedrijf met een vast team van specialisten. 

Verschillende disciplines werken hier samen 

aan	een	gezamenlijk	doel:	een	efficiënt	en	veilig	

warehouse voor de opdrachtgever.

In zo’n magazijn is de continue doorstroom van 

goederen gewaarborgd dankzij een betrouwbare 

infrastructuur. MeerMagazijn is gespecialiseerd 

in een hiervoor op maat gemaakte, complexe 

inrichting. In veel gevallen komt dit neer op een 

combinatie van verschillende opslagsystemen. Alles 

om tot in de puntjes te voldoen aan de wensen en 

behoeftes van de klant.

Wie wel eens heeft rondgekeken in een magazijn, verwonderde zich vast over de 

effectiviteit van een dergelijke opslagruimte. Of was juist verbaasd over het gebrek 

aan systemen, want ook dat komt nog in menig magazijn voor. En dat laatste is niet 

alleen jammer, maar ook totaal onnodig en in sommige gevallen zelfs onveilig.  

Het magazijn is namelijk één van die plekken binnen een bedrijf waar van A tot Z 

over nagedacht moet zijn.

 MeerMagazijn:  
dé inrichter van magazijnen 
en andere opslagruimten
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www.meermagazijn.nl 

http://www.meermagazijn.nl
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Wilt u de veiligheid van high value producten in uw magazijn waarborgen? Wilt u 
uw personeel en leveranciers op een veilige manier toegang geven tot uw magazijn/
fabriek? MeerMagazijn kan u helpen! Wij leveren X-Store-systeem gaaswanden en 
scheidingswanden van het merk Axelent. Gegarandeerd een veilige en flexibele 
oplossing. Veilig, simpel, compleet en kostenbesparend.
 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
www.meermagazijn.nl/contact

VEILIG MAGAZIJN

http://www.meermagazijn.nl/contact
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VEILIGHEIDSINSPECTIES DOOR MEERMAGAZIJN

Het is duidelijk dat het gebrek aan controle, problemen 

en grote risico’s met zich meedraagt. Het staat 

ook lijnrecht tegenover de opvattingen van ons als 

magazijninrichter, want hier geldt het uitgangspunt 

dat een magazijn zo goed is als de ingebouwde 

veiligheidsnormen. Vandaar dat onze klanten ons 

ook in kunnen schakelen voor het monitoren van de 

veiligheid in het magazijn en voor het uit laten voeren van 

magazijninspecties.

Zo stellen wij zelf dat de klus er nog niet op zit na het 

opleveren van een magazijninrichtingsproject. In veel 

gevallen laten wij na oplevering van (grote) projecten 

namelijk een speciaal opgeleide veiligheidsinspecteur 

een magazijninspectie uitvoeren op constructieveiligheid. 

Deze veiligheidskundige beschikt over de meest actuele 

expertise om een kwaliteitsinspectie uit te voeren.  

Dit gebeurt uiteraard volgens de geldende Arbo-eisen  

en normeringen. 

De veiligheidsinspecteur kan elk merk en type stellingen 

inspecteren, ongeacht leverancier of fabrikant.  

Wanneer de magazijninspectie is afgerond, wordt een 

rapport opgesteld. De klant gebruikt deze als basis  

voor de ingebruikname van het magazijn.

VEILIGHEID TIJDENS DE MAGAZIJNINRICHTING

Ook bij het inrichten van het magazijn houden wij continu 

de veiligheid in het oog. Zo wordt er altijd gewerkt en 

geïnspecteerd volgens de NEN-richtlijnen,  

en beschikken onze monteurs over de benodigde 

diploma’s	en	certificaten	om	de	veiligheid	van	het	

magazijn te waarborgen.

DE VEILIGHEIDSTOETS VAN MEERMAGAZIJN

Als alle inspecties met goed gevolg zijn afgerond, 

ontvangt u als klant sticker ‘Getoetst op veiligheid 

by MeerMagazijn.’ De geldigheid hiervan is één jaar, 

want het is nodig dat een magazijn periodiek grondig 

wordt geïnspecteerd. De veiligheidsinspecteur van 

MeerMagazijn biedt dan ook aan één keer per jaar 

opnieuw een inspectie uit te voeren.

Deze periodieke magazijncontrole verzekert onze 

klanten van een magazijninrichting op basis van 

de wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden 

verbeterpunten in het magazijn opgepakt door onze 

monteurs en na een succesvolle inspectie wordt de 

‘Veiligheidssticker’ nogmaals uitgereikt. Dat geeft u  

als klant van MeerMagazijn de geruststelling dat 

u in ieder geval niet met één van eerdergenoemde 

krantenkoppen het nieuws haalt.

Een goed magazijn is 
een veilig magazijn

‘Stagiair raakt tenen kwijt na ongeval in magazijn’  
‘magazijnmedewerkers naar ziekenhuis na botsing met robot’ 
‘persoon zwaargewond door ongeval in magazijn’

Het zijn koppen die regelmatig opduiken bovenaan nieuwssites en in de krant. Er gebeuren 

vaak ongelukken in magazijnen – soms door menselijk falen en soms doordat de techniek 

het af laat weten. Wat echter blijkt, is dat veel van deze ongelukken niet gebeurd zouden zijn 

wanneer men scherper toe had gezien op de controle van de veiligheid in de magazijnen.  

In sommige gevallen is er al in tijden geen goede veiligheidscheck uitgevoerd.
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 Interview met Ruud Ancher, veiligheidskundige bij MeerMagazijn

www.meermagazijn.nl 

http://www.meermagazijn.nl
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Heeft u interesse in deze financiële regeling? Neem dan 

contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

TELEFOONNUMMER:  0172 – 40 40 31   

OF VIA DE WEBSITE: www.meermagazijn.nl/contact

 Denken in oplossingen: 
 het leasen van een magazijninrichting 

De aanschaf van een compleet nieuwe 

magazijninrichting kan aardig in de papieren 

lopen. In de praktijk betekent dit dat bedrijven de 

(her)inrichting van hun magazijn soms uitstellen. 

De meest gehoorde reden hiervoor is dat er 

geen of onvoldoende budget is voor een nieuwe 

magazijninrichting. MeerMagazijn heeft zich over 

dit vraagstuk gebogen om hier een oplossing te 

vinden. Het is immers belangrijk dat ieder magazijn 

goed en veilig kan worden ingericht.

MeerMagazijn komt daarom met de mogelijkheid 

om een nieuwe of gebruikte magazijninrichting te 

leasen. Dit stelt bedrijven in staat om de nieuwe 

magazijninrichting te financieren tegen een vast 

maandbedrag. Een grote investering in één keer 

doen is op die manier niet nodig en het leasen 

van een magazijninrichting is dan ook een goed 

alternatief voor de aanschaf ervan.

FINANCIEEL EN FISCAAL AANTREKKELIJK

MeerMagazijn is niet de enige aanbieder van leasemogelijkheden 

voor magazijninrichting, maar wel de enige magazijninrichter  

die rekening houdt met een eventuele toekomstige (hoge) 

restwaarde van het magazijn. Dit zorgt ervoor dat MeerMagazijn 

altijd een scherpe leaseprijs kan aanbieden. 

Bedrijven die gebruik maken van de leasemogelijkheden van 

MeerMagazijn	profiteren	op	deze	manier	niet	alleen	van	een	

financieel	voordeel.	Het	is	namelijk	ook	in	fiscaal	opzicht	

aantrekkelijk om een magazijninrichting te leasen. Hierbij valt  

te denken aan de btw-aftrek en de investeringsaftrek. 

 

EEN PASKLARE OPLOSSING

Het leasen van magazijninrichting is aantrekkelijk voor bedrijven 

die werkkapitaal vrij willen houden voor andere investeringen. 

Ook biedt het uitkomst aan bedrijven die behoefte hebben aan 

een tijdelijk opslagsysteem. De leasetermijn wordt namelijk 

altijd in overleg vastgesteld en een magazijninrichting leasen is al 

mogelijk vanaf een orderwaarde van 10.000 euro.  MeerMagazijn 

maakt met de leasemogelijkheid van magazijninrichtingen  

meer mogelijk. 

http://www.meermagazijn.nl/contact
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VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD PRODUCTIEPROCES

AR Racking maakt internationaal een grote groei door. 

Het bedrijf is nu al in meer dan zestig landen actief en 

blijft zich ontwikkelen op het gebied van innovatie, 

techniek en specialisatie. Dit zorgt ervoor dat AR Racking 

hard op weg is om marktleider te worden op het gebied 

van industriële opslagoplossingen.

Deze status komt het bedrijf natuurlijk niet aanwaaien. 

AR Racking werkt hard voor deze positie,  

onder andere door de introductie van een ultramoderne 

productiemethode. De fabriek in het Spaanse Tudela 

beschikt over hoogstaande technologieën met volledig 

geautomatiseerde processen. Deze worden bestuurd en 

beheerd via een uiterst modern computersysteem. Deze 

geavanceerde werkwijze stelt AR Racking in staat om 

hoge doorlooptijden van drie tot vier weken te hanteren.

ONDERZOEK EN INNOVATIE

Behalve met een state-of-the-art productiemethode, blijft 

AR Racking ook vernieuwen op het gebied van onderzoek 

en innovatie. Zo is het bedrijf een samenwerking 

aangegaan met de universiteit van Mondragon – een 

universiteit die bekend staat om zijn uitgesproken en 

innovatieve technieken. Iets wat naadloos aansluit bij de 

vernieuwingsdrang van AR Racking.

Uw officiële AR Racking 
leverancier

Lees op onze website meer over AR Racking: 

www.meermagazijn.nl/ar

In het speciale AR Lab van de universiteit richten 

onderzoekers zich op de ontwikkeling van prototypes. 

Hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken 

voor stutten, connectoren, rekken en balken met 

een maximaal draagvermogen van 80 ton. Dit soort 

onderzoeken stelt AR Racking in staat om hun industriële 

opslagsystemen nog verder te verbeteren.

NEN-CERTIFICATIE GARANDEERT VEILIGHEID

De opslagsystemen van AR Racking voldoen aan de 

strengste Europese normen. Dit sluit nauw aan bij de 

visie die MeerMagazijn hanteert: een magazijn is zo goed 

als de ingebouwde veiligheidsnormen. Monteurs van 

MeerMagazijn geven dan ook aan dat zij graag werken 

met de producten van AR Racking, omdat veiligheid en 

effectiviteit hierbij voorop staat.

MeerMagazijn werkt en inspecteert volgens  

de NEN-richtlijnen van NEN-EN 15635,  

NEN-EN 15620 en NEN-EN 15512. Vanzelfsprekend 

voldoen de opslagoplossingen van AR Racking ook aan 

deze veiligheidsnormen. Dit maakt van de industriële 

opslagsystemen van AR Racking één van de beste keuzes 

voor het inrichten van magazijnen en warehouses waarin 

zware ladingen worden opgeslagen.

AR Racking is een Spaanse fabrikant die gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren, 

berekenen en installeren van industriële opslagsystemen voor zware ladingen. MeerMagazijn 

is de officiële leverancier van de stellingen van AR Racking in Nederland, een status waar wij 

als totaalaanbieder en -inrichter van magazijnen trots op zijn. 

 

http://www.meermagazijn.nl/ar
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“ Kijkt u even rond in uw  
toekomstige magazijn?” 
3D-visualisaties zijn een goede manier om op papier te zetten 

hoe een ruimte eruit komt te zien. MeerMagazijn zet sinds 

een aantal jaar 3D-tekeningen in om klanten te tonen hoe 

het nieuwe magazijn ingericht kan worden. Bovendien is voor 

het lezen van een 3D-tekening geen enkele technische kennis 

nodig: zet de VR bril op en het is onmiddellijk duidelijk dat u in 

uw toekomstige magazijn staat.

SCIENCEFICTION WORDT WERKELIJKHEID

Rondkijken in uw nieuwe magazijn via een 3D-tekening: dat klinkt als een sterk 

verhaal. Toch is het mogelijk. MeerMagazijn heeft namelijk een Virtual Reality 

(VR) applicatie laten ontwikkelen, waarmee klanten door het opzetten van een 

speciale VR-bril daadwerkelijk kunnen rondkijken in hun toekomstige nieuwe 

magazijn.	Oké:	het	is	niet	écht	sciencefiction,	maar	wel	enorm	interessant.

Bij een door MeerMagazijn gemaakte 3D-tekening van een nieuw magazijn, 

ontvangt de klant voortaan een VR-bril. Door met de smartphone de QR-code 

op de tekening te scannen, deze vervolgens in de VR-bril te plaatsen en de bril 

op te zetten, staat u als klant zo in uw virtuele nieuwe magazijn. Op die manier 

kunt u uw nieuwe magazijn al bekijken, nog voordat er ook maar een stelling 

geplaatst is. 

VAN 2D NAAR 3D

Zoals iedere constructie, begint ook het ontwerp van een nieuw magazijn met 

een 2D-tekening. Klanten krijgen enkele vragen voorgelegd over het gebruik 

van hun magazijn en op basis daarvan wordt de 2D-tekening gemaakt.  

Zodra deze naar wens is, krijgt de klant de belangrijke vraag: “Vanuit welk punt 

wilt u uw nieuwe magazijn bekijken?” Hier wordt een stip gezet.

De volgende keer dat MeerMagazijn en de klant elkaar weer zien, is de 

3D-tekening af en ligt de VR bril op tafel. “Kijkt u even mee in uw toekomstige 

magazijn?” Een magazijn laten ontwerpen zal nooit meer hetzelfde zijn.

“ Een magazijn laten ontwerpen zal nooit meer 
hetzelfde zijn.”

 de wondere 
 wereld van 
 3D-visualisatie  

In dit doosje zit  
Meer Magazijn  
dan u denkt...

Vraag de gratis VR bril aan en 
bekijk onze showroom in 3D
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“ Kijkt u even rond in uw  
toekomstige magazijn?” 

OORDELEN VAN EEN 3D-VISUALISATIE

Behalve dat het voor de klant natuurlijk heel leuk is om alvast een kijkje 

te nemen in het nieuwe magazijn, heeft het ook een zeer praktische 

toepassing. Als de klant, door rond te kijken in de 3D-visualisatie  

nog wat knelpunten ontdekt, dan kunnen deze meteen aangepakt worden. 

Misschien blijken de gangpaden toch net iets te smal of moet er een rij 

stellingen bij. Dit kan onmiddellijk op de tekening worden aangepast.

Het praktische voordeel van een 3D-visualisatie is hiermee in één klap 

duidelijk. Waar klanten van MeerMagazijn soms pas bij installatie van 

 het magazijn erachter kwamen dat bijvoorbeeld de gangpaden wat breder 

hadden gemogen, is het het nu al mogelijk om dit in een vroeg stadium aan 

te geven. Achteraf het gevoel hebben dat de gangpaden toch iets breder 

hadden gemoeten, is zo nooit meer aan de orde. 

EEN HEFTRUCK IN HET MAGAZIJN

De nieuwe 3D-visualisatie van MeerMagazijn helpt klanten al tijdens de 

ontwerpfase van het magazijn om belangrijke beslissingen te nemen. Het is 

namelijk best een opgave om uitsluitend op papier een inschatting te maken 

van de juiste hoogte van de stellingen, de ruimte tussen de planken en of de 

paden breed genoeg zijn voor de heftrucks die worden gebruikt. Door in het 

virtuele magazijn te staan, kan dit ‘in de praktijk’ gecontroleerd worden.

Extra handig is daarnaast de mogelijkheid om een heftruck het in het 

virtuele magazijn te plaatsen. Er zijn meerdere typen heftrucks te 

downloaden, waarna deze binnen enkele minuten in het magazijn komt te 

staan. Op die manier kan de klant nog beter beoordelen hoe zijn heftrucks in 

het nieuwe magazijn passen.

ERVAAR ZELF EEN 3D-VISUALISATIE VAN MEERMAGAZIJN 

MeerMagazijn heeft een 3D-tekening van de showroom laten maken, zodat iedereen zelf kan ervaren hoe het is om in een 

3D-visualisatie rond te kijken. Wilt u dit ook zelf proberen? Dat kan ook zonder VR bril. Scan dan snel de QR-code. Klik na 

het scannen op het VR-brilletje linksonder op het display en draai uw smartphone in landscape-stand. Veel kijkplezier! 



12 MEERMAGAZINE12

LIVE MEEKIJKEN MET DE SPECIALIST

Het Real Time ontwerpen van uw magazijn via scherm delen is één van de laatste 

innovaties van MeerMagazijn. De klant heeft de mogelijkheid om live online 

mee te kijken op het beeldscherm van ‘hun’ specialist van MeerMagazijn. Op die 

manier wordt de klant bijgepraat over de tekening én is hij of zij meteen in de 

gelegenheid om vragen te stellen. Moet er daarnaast nog iets gewijzigd worden? 

Dan wordt dit ter plekke doorgevoerd in de tekening. Dit kan allemaal geregeld 

worden zonder dat u bij ons op kantoor hoeft te komen.

Dit nieuwe concept biedt tal van mogelijkheden en verkort de looptijd van 

een project aanzienlijk.Wij wilden dus wel eens weten hoe dit concept nu 

precies werkt en hoe de klanten van MeerMagazijn op deze nieuwe werkwijze 

reageren. Wij vroegen het aan Roel Voskuil, specialist statische opslagsystemen bij 

MeerMagazijn. 

 

MEERMAGAZIJN HEEFT REAL TIME ONTWERPEN GEÏNTRODUCEERD. 

WAAROM IS HIERVOOR GEKOZEN?

“ Als we voor een klant tekeningen van de magazijninrichting maken, willen we 

uiteraard een aantal zaken toelichten. Dit kan ik in een lange e-mail proberen uit 

te leggen, maar dat is ten eerste een tijdrovend karwei en ten tweede komt op 

deze manier lang niet altijd over wat ik bedoel. Met het live meekijken zijn deze 

twee problemen in één klap opgelost”.

Het inrichten van een magazijn kost tijd. 
De ruimte moet in kaart worden gebracht, 
er moet besproken worden welke 
producten er in het magazijn komen, hoe 
de logistiek wordt geregeld en welke 
veiligheidsrisico’s er zijn – om maar een 
paar aspecten te noemen. En dan moeten 
er nog tekeningen worden gemaakt 
waarop duidelijk wordt aangegeven hoe 
dit alles er in de praktijk uit komt te zien.

Op een tekening wordt nauwkeurig 
aangegeven hoe het stellingmateriaal in 
de beschikbare ruimte wordt geplaatst. 
Vervolgens moet dit uiteraard voorgelegd 
worden aan de klant – het liefst voorzien 
van een uitgebreide toelichting. Maar 
waar er voorheen vaak heen en weer 
gemaild werd met uitleg, informatie, 
opmerkingen en wijzigingen, kiest 
MeerMagazijn sinds enige tijd voor een 
geheel nieuwe methode: Real Time 
ontwerpen van uw magazijninrichting via 
‘scherm delen’

 MeerMagazijn introduceert: 

Real Time ontwerpen van uw 
magazijninrichting.

www.meermagazijn.nl 

http://www.meermagazijn.nl
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“ Door mijn e-mail uitnodiging te accepteren, krijgt de klant mijn scherm te zien en 

kan ik via de telefoon en het programma zelf meteen een uitleg van de tekening 

geven. Hierbij is het bovendien ook mogelijk om van perspectief te wisselen en 

zelfs om ‘in de tekening te stappen’. De klant kan dan ervaren hoe het is om zelf in 

het magazijn te staan. 

 

Een ander groot voordeel is dat ik meteen wijzigingen kan aanbrengen. 

Bovendien is het ook meteen duidelijk wat de klant bedoelt als er iets moet 

veranderen. Eerst kreeg ik nog weleens een e-mail met ‘die stelling moet tegen 

de andere muur’, maar was het onduidelijk welke muur dat dan moest zijn. Nu kan 

ik op aanwijzingen van de klant de stelling as we speak op de juiste plek zetten.”

NIEUWE INNOVATIES BIJ 

MEERMAGAZIJN

Het real time ontwerpen is niet de enige 

innovatie waarmee MeerMagazijn de 

dienstverlening naar de klanten toe wil 

verbeteren. Sinds enige tijd biedt het 

bedrijf klanten ook de mogelijkheid om 

de tekening van een nieuw magazijn te 

bekijken als een 3D visualisatie. Met 

behulp van een VR-bril kan de klant als 

ware in het nieuwe magazijn rondkijken . 

Door dit soort nieuwe technieken te 

omarmen, speelt MeerMagazijn nog 

beter in op de wens van de klant en 

blijft het bedrijf zich vernieuwen. Tot 

grote tevredenheid van de klanten en de 

medewerkers.
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“ Over het algemeen krijgen we alleen maar 
positieve reacties op het Real Time ontwerpen. 
Deze werkwijze is echt een aanwinst voor 
MeerMagazijn. Het biedt zowel ons bedrijf  
als onze klanten grote meerwaarde.”

MAKEN ALLE KLANTEN VAN MEERMAGAZIJN GEBRUIK VAN  

DEZE DIENST?

“ Wij hebben ook klanten die alleen stellingmateriaal aanschaffen. Voor hen 

hoeven we geen tekeningen te maken, dus zij maken ook geen gebruik van deze 

methode. De klanten voor wie wij ons wel bezighouden met magazijninrichting en 

waarvoor we dus wel tekeningen maken, bieden we allemaal de mogelijkheid om 

live mee te kijken. Het ligt ook aan de moeilijkheid van het project of dit nodig is”.

“ Tot nu toe wordt er goed gebruik van gemaakt. Klanten vinden het ook leuk 

om op deze manier door de tekeningen te lopen en ervaren het als een zeer 

waardevolle service van MeerMagazijn.”

HOE IS DE REACTIE VAN KLANTEN OP HET REAL TIME ONTWERPEN?

“ Zoals ik al zei: iedereen is eigenlijk heel enthousiast. We krijgen reacties als 

‘nu kan ik er echt doorheen lopen’, want we kunnen de tekeningen op allerlei 

manieren laten zien. Zowel in een 2D als in een 3D weergave.  

 

In het begin merkten we wel dat klanten met een volle agenda het iets lastiger 

vonden werken. Om samen goed naar een tekening te kijken, heb je toch al gauw 

een half uur nodig. Het idee van ‘even online kijken’ deed kennelijk vermoeden 

dat dit ook snel kon en we met tien minuutjes klaar waren. In die gevallen kregen 

we dan ook te horen dat ze de live meekijken methode heel prettig vonden 

werken, maar dat ze wel graag hadden willen weten hoeveel tijd dit ongeveer 

kostte. Dit vermelden we er nu dus ook altijd bij. Zo blijven we leren en onze 

dienstverlening verbeteren”.

“ Maar over het algemeen krijgen we alleen maar positieve reacties. Deze 

werkwijze is echt een aanwinst voor MeerMagazijn. Het biedt zowel ons bedrijf 

als onze klanten grote meerwaarde.”

“ Klanten zijn 
enthousiast.” 
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ZELF EEN MAGAZIJN INRICHTEN

Palletstelling.nl biedt kant en klare oplossingen en levert 

standaard palletstellingen aan iedereen. Hiermee kan 

een klein magazijn op eenvoudige wijze zelf ingericht 

worden. De palletstellingen zijn namelijk gemakkelijk 

zelf te plaatsen, dankzij de voorgemonteerde frames. 

Specialistische kennis is hier niet voor nodig.

Daarnaast	is	het	dankzij	de	handige	configurator	heel	

eenvoudig de juiste palletstellingen voor het magazijn  

te bestellen. En niet onbelangrijk: de verzending is gratis! 

 

HET GEMAK VAN PALLETSTELLING.NL

Steeds meer ondernemers en (web)winkeliers weten 

hun weg naar palletstelling.nl te vinden. Zij kiezen er 

onder andere voor om hun magazijn op deze manier in te 

richten, omdat:

•  Palletstellingen uit voorraad leverbaar zijn;

•   Je	eenvoudig	online	bestelt	via	de	configurator;

•   Wij gratis verzending door heel Nederland aanbieden

•   De palletstellingen eenvoudig zelf te monteren zijn 

dankzij de voorgemonteerde frames;

•   Door standaardisatie de prijzen laag zijn én blijven;

•    Alle palletstellingen zijn ontworpen en geproduceerd 

volgens de norm NEN-EN 15512;

•    De gerenommeerde producent AR Racking snel  

en gecontroleerd produceert.

Palletstelling.nl  
biedt voor de online besteller 
een kant-en-klare 
magazijninrichting

Ondernemers die online hun magazijninrichting bestellen hebben vaak geen 

uitgebreide magazijninrichting – compleet met onder andere tussenvloeren, een pallet 

shuttlesysteem en voor heftrucks geschikte paden – nodig. Maar ze willen natuurlijk wel 

de voorraad zo effectief mogelijk opbergen. Toch blijft de keuze voor betrouwbare  

en veilige materialen een must. Daarom hebben wij palletstelling.nl opgericht:  

dé webshop voor standaard palletstellingen!

GOEDE SERVICE EN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN 

ZORGEN VOOR GROEI

Uiteraard levert palletstelling.nl ook accessoires en  

losse onderdelen die onmisbaar zijn voor de inrichting 

van een (eenvoudig) magazijn. Ook de garantie is goed 

geregeld: materiaal- en fabricagefouten vallen standaard 

onder de garantieregeling. Voor de palletstellingen geldt 

een fabrieksgarantie van maar liefst vijf jaar! 

De goede service en de hoogwaardige, eenvoudig te 

plaatsen palletstellingen zorgen ervoor dat steeds meer 

mensen hun weg naar palletstelling.nl weten te vinden.

KLIK.
Eenvoudig online bestellen

KLAAR.
Snelle gratis levering door heel Nederland 

STAPELEN MAAR.
Gemakkelijk zelf te plaatsen door voorgemonteerde 

frames
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www.palletstelling.nl
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http://www.palletstelling.nl


Wilt u  
uw opslag 
efficiënter 
maken? 
Door de opslagcapaciteit  
van uw magazijninrichting  
te vergroten?

Denk dan eens aan een pallet shuttle 

systeem van het merk AR Racking: een 

elektrisch aangedreven opslagsysteem dat de 

opslag van pallets efficiënter en sneller maakt.

Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.

www.meermagazijn.nl/contact 

http://www.meermagazijn.nl/contact
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