loods 5 deelnemershandboek
versie 1.2 februari 2019

Welkom bij Loods 5!
Voor je ligt het deelnemershandboek van Loods 5. Het handboek bevat voor alle informatie
die je nodig hebt om jouw unit goed in te richten, te onderhouden en eventueel op te leveren
bij verhuizing of na deelname. Wij raden je aan dit handboek zorgvuldig door te lezen en
tijdig de nodige formulieren in te sturen.
Voordat je start met de inrichting van je unit meld je je bij de bedrijfsleider van Loods 5. De
contactgegevens van de bedrijfsleiders en hun telefoonnummers vind je in dit handboek.
De bedrijfsleider leidt je rond door de winkel en beantwoordt eventuele vragen. Onze
bedrijfsleider zal, na je gesproken te hebben, het overzicht achter in dit handboek
aftekenen.
Wanneer al jouw bedrijfsgegevens in ons systeem bekend zijn en je de
deelnemersovereenkomst getekend hebt, vormt het handboek samen met de overeenkomst
en voorwaarden de basis van je deelname bij Loods 5. Zowel jij als wij kunnen er dan zeker
van zijn dat je de juiste personen gesproken hebt voordat je start met het inrichten van je
unit. Je hebt kennisgenomen van (de faciliteiten in) het pand en je bent in de gelegenheid
geweest om vragen te stellen. Niets staat een prettige samenwerking en succesvolle
deelname dan nog in de weg! Dit handboek dient verder als naslagwerk voor de huisregels
en manier van werken bij Loods 5.
Naast algemene informatie over Loods 5, de panden, plattegronden en belangrijke
adressen, lees je in dit handboek uitgebreide uitleg over unit inrichting, het onderhouden en
afbouwen van de unit.
Een ander belangrijk onderdeel van je deelname zijn de regels omtrent publiciteit en
bestellingen. Lees deze hoofdstukken goed door, zodat je weet wat wel en niet mag op
gebied van marketing/communicatie en wat de voorwaarden zijn omtrent bestellingen om
zo optimaal te kunnen profiteren van je deelname!
Tot slot hebben wij de formulieren die je nodig hebt voor het aanleggen van extra elektra en
overige werkzaamheden bijgevoegd in dit handboek. Zorg dat je deze voorzieningen op tijd
aanvraagt, zodat je tijdens de inrichting van de unit niet voor verrassingen komt te staan.
Eventuele kosten die voortvloeien uit het aanvragen van extra werkzaamheden of
aansluitingen komen voor rekening van de deelnemer.
Om je unit inrichting, onderhoud en oplevering stapsgewijs te doorlopen, hebben wij een
unitchecklist samengesteld. Deze checklist vind je voorin dit het handboek en kan een
handige “unitwijzer” zijn om je deelname optimaal voor te bereiden.
Mocht je naar aanleiding van dit handboek nog een vraag of opmerking hebben, dan staan
wij je graag te woord.
Succes met je deelname bij Loods 5!
Loods 5
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UNIT CHECKLIST

Unit inrichting
• Unit ontwerpen
• Tijdschema maken
• Indienen unit ontwerp en planning
• Offerte extra elektriciteit of licht
• Schilderen e.d.
• Stellingen e.d. plaatsen
• Artikelen invoeren intranet
• Bevoorraden
• Prijsetiketten plaatsen
• Productlabels plaatsen
• Schoonmaak
• Controle door bedrijfsleider

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Formulieren
• Extra elektra/verlichting
• Overig

________________
________________

Oplevering
• Leeghalen
• Schoonmaken
• Schilderen wanneer nodig
• Extra verlichting verwijderen
• Controle bedrijfsleider

________________
________________
________________
________________
________________
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Formulier 1

Formulier 1
Formulier 2

ALGEMENE LOCATIEGEGEVENS
LOCATIE
Loods 5 Zaandam, Pieter Ghijsenlaan 14B, 1506 PV Zaandam
Loods 5 Sliedrecht, Leeghwaterstraat 69, 3364 AE Sliedrecht
Loods 5 Amersfoort, Euroweg 1, 3825 HA Amersfoort
Loods 5 Maastricht, Sphinxcourt 5, 6211 XZ Maastricht
Loods 5 Duiven, open december 2019
Loods 5 Hoofdkantoor, Nieuwegracht 9, 2011 NB Haarlem
POSTADRES
Loods 5
Postbus 6005
2001 HA Haarlem
WEBSITE
www.loods5.nl
OPENINGSTIJDEN
Klanten
ma.
10.00 - 17.30 uur
di.
10.00 - 17.30 uur
wo.
10.00 - 17.30 uur
do.
10.00 - 21.00 uur (alleen Amersfoort & Maastricht)
vr.
10.00 - 18.30 uur
za.
10.00 - 17.30 uur
Op geopende zon- en feestdagen van 10.00 - 17.30 uur.
Deelnemers
ma.
08.00 – 17.00 uur
di.
08.00 – 17.00 uur
wo.
08.00 – 17.00 uur
do.
08.00 – 17.00 uur
vr.
08.00 – 17.00 uur
Uitsluitend in overleg met Loods 5 kun je voor of na deze uren de winkels betreden.
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OBJECTEN EN VOORZIENINGEN IN DE WINKELS VAN LOODS 5
Onze winkels zijn gevestigd in zowel nieuwbouw als industrieel erfgoed. Dit betekent dat er
naast de richtlijnen voor (brand)veiligheid ook nog een aantal andere regels in acht genomen
moeten worden.
KOLOMMEN / PALEN
De kolommen zijn van beton/staal, geschilderd afgewerkt en hebben in principe geen
verdere afwerking nodig. Het is de deelnemer niet toegestaan enig(e) object(en) aan te
brengen aan de kolommen. Ook is het niet toegestaan de kolommen te voorzien van verf of
andere afwerkingen.
PLAFONDS
Doorgaans zijn de plafonds in de winkels van beton, met enkele uitzonderingen hier en
daar. Het komt vaak voor dat deelnemers ‘iets’ aan het plafond willen bevestigen. Hiervoor
zijn verschillende oplossingen. Het is echter niet toegestaan zelf in het plafond te boren
en/of objecten te bevestigen aan bestaande leidingen of goten aan het plafond. Hiervoor
moet een aanvraag worden gedaan bij onze technische dienst. Samen met de
bedrijfsleiders kan de technische dienst de mogelijke oplossingen verzorgen.
WANDEN
De wanden zijn van verschillende materialen gemaakt. Tussenwanden (tussen units) zijn
doorgaans opgetrokken uit underlayment platen en worden wit opgeleverd. Tussenwanden
zijn meestal 244 cm hoog. Aan de voorzijde van de unit zijn deze 122 cm hoog. Deze
hoogtes geven ook de maximale hoogte van stellingen en eventuele opgestapelde voorraad
aan. De tussenwanden zijn geschikt om te schilderen en om in te boren. Let wel, wij
verwachten dat units na afloop van deelname of bij verhuizing weer wit worden opgeleverd.
Dit betekent ook dat eventuele boorgaten gedicht moeten worden. Overige wanden zijn
constructieve wanden en/of brandwerende scheidingen tussen zogenaamde
brandcompartimenten. Deze wanden mogen absoluut niet geschilderd worden. Het is ook
niet toegestaan om in dergelijke wanden te boren. Voor eventuele vragen hierover of bij
twijfel kun je contact opnemen met de bedrijfsleider.
VLOEREN
De vloeren in de winkels komen ook voor in verschillende uitvoeringen en materialen. Het is
niet toegestaan om enige aanpassing (schilderen, boren, enzovoorts) te doen in de vloeren.
Ook het aanbrengen van een ‘eigen vloer’, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
NOODUITGANGEN
Het kan zijn dat zich in jouw unit een nooduitgang bevindt. De vloer naar deze nooduitgang
moet altijd vrij blijven van artikelen en inventaris en moet in een zo recht mogelijke lijn te
benaderen zijn. Wij controleren geregeld de toegang tot deze nooduitgangen en kunnen –
zonder toestemming van de deelnemer – zaken op orde (laten) brengen indien dat nodig is.
De niet bruikbare vloeroppervlakte naar deze nooduitgangen wordt gecompenseerd in de
berekening van het netto vloeroppervlak.
NOODVOORZIENINGEN
In het hele pand tref je verschillende noodvoorzieningen zoals handmelders, brandhaspels,
noodverlichting enzovoorts. Voor de veiligheid van onze klanten, deelnemers en
medewerkers moeten deze voorzieningen te alle tijden vrij te bereiken zijn. Voorraad en/of
inventaris zoals stellingen mogen deze toegang uiteraard niet belemmeren. Wij controleren
geregeld de toegang tot deze noodvoorzieningen en kunnen – zonder toestemming van de
deelnemer – zaken op orde (laten) brengen indien nodig.
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Bij twijfel of vragen over nooduitgangen of noodvoorzieningen, neem altijd contact op met de
bedrijfsleider!
GAS- EN WATERKRANEN
Gas- en waterkranen dienen ten alle tijden vrijgelaten te worden. 50 cm rondom de
hoofdgasleiding (kleur geel) vrijlaten. Het is niet toegestaan om de kranen te bedienen of te
bedekken, daarnaast is het uiteraard niet toegestaan om te roken in het pand. Ook mag
geen gebruik worden gemaakt van: open vuur, brandende kaarsen, olielampen, fakkels,
(elektrische) verwarmingselementen en las-, snij- of brandapparatuur. Het is verboden
gebruik te maken of in de unit te plaatsen van (licht)ontvlambare (vloei)stoffen of gassen.
WATERAANSLUITING
Er is geen water beschikbaar in de unit.
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ELEKTRA
Elektra aanvragen? Gebruik altijd formulier 1 in dit handboek!
Loods 5 investeert veel in een energiezuinig beleid. Zo beschikken we bijvoorbeeld over
grote oppervlaktes zonnepanelen, werken we met timers voor de winkelverlichting en zijn
alle lampen uitgevoerd in energiezuinig LED. Jaarlijks worden de winkels efficiënter
uitgerust en beheerd.
Naast deze investeringen, is kennis van het hoofdstuk Elektra ook belangrijk om te voldoen
aan allerlei verplichtingen die voortkomen uit gebruiksvoorschriften, vergunningen en
verzekeringspolissen. We kunnen het belang hiervan niet vaak genoeg benadrukken en
rekenen dan ook op je volledige begrip en medewerking.
SPANNINGSRAILS EN UNITVERLICHTING
Alle units zijn voorzien van een zogenaamde 3-fase spanningsrail. Aan deze rail worden op
verzoek en voor rekening van de deelnemer spots aangebracht. Deze spots worden
maandelijks gefactureerd. De spots zijn eigendom van Loods 5 en worden zo nodig
onderhouden, vervangen of verplaatst, je hebt er dus geen omkijken naar. Mocht je extra
spots nodig hebben, dan kun je deze aanvragen via het formulier in dit handboek of via de
bedrijfsleider. Hierbij is uiteraard per unit een maximumaantal spots berekend. Het is niet
toegestaan om andere verlichting of objecten op te hangen aan deze 3-fase rail.
Voor overige elektrische voorzieningen in de unit, bijvoorbeeld voor het aansluiten van
verkoopbare verlichting, kunnen (uitsluitend door onze technische dienst) stroompunten
worden. Vraag deze aanpassing aan via formulier 1 op pag. 29 van dit handboek. Eventuele
kosten voor het aanbrengen van extra stroompunten worden rechtstreeks per factuur in
rekening gebracht bij de deelnemer.
Het gebruik van verlichting is aan strenge regels onderworpen. De controle hierop vindt
doorlopend plaats. Hieronder de vaste spelregels op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle installaties moeten volgens brand-, vergunning- en verzekeringsvoorschriften
worden aangelegd;
Alle installaties moeten een Scope 10-keuring passeren;
Alle verlichting moet energiezuinig uitgevoerd zijn (LED);
Het maximaal toegestane wattage is het netto m2 van de unit maal 5 Watt.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van verlengsnoeren (doos tot stekker)
langer dan 300 cm;
Het is niet toegestaan gebruik te maken van kabelhaspels;
Het is niet toegestaan stekkerdozen aan elkaar door te lussen;
Het is niet toegestaan verlichting aan de eigen stroomkabel op te hangen. Er moet
sprake zijn van een zogenaamde trekontlasting;
Het is niet toegestaan gebruik te maken van kroonsteentjes voor het verbinden van
kabels of het aansluiten van verlichting; hier moet gebruik gemaakt worden van
zogenaamde verbindingsklemmen;
Het is verplicht gebruik te maken van aarde-aansluiting indien deze af-fabriek al
voorzien is;
Eventuele stekkerdozen moeten zichtbaar voorzien zijn van een CE-markering,
waarbij de originele stekker-kabel-doos verbinding intact is gebleven;
Het is niet toegestaan om stekkerdozen af te dekken of te onttrekken aan het zicht;
Alle stekkerdozen moeten horizontaal gemonteerd en gebruikt worden;
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ALGEMENE VERLICHTING
Boven de gangpaden langs de units hangen energiezuinige fabriekslampen
(gangpadverlichting) aan een kabelgoot. In deze kabelgoot zitten soms ook contactdozen.
Deze zijn niet bestemd voor gebruik in de units. Op de presentatie-eilanden wordt eveneens
gebruik gemaakt van energiezuinige spots.
NOODVERLICHTING
De noodverlichting moet 100 cm rondom vrijgelaten worden en deze dient niet aan het zicht
onttrokken te worden. Het is daarnaast ook niet toegestaan om de noodverlichting te
demonteren of te verplaatsen. De nooduitgangen moeten via een recht pad bereikbaar zijn.
INBRAAKPREVENTIE
De apparatuur voor inbraakpreventie dient 100 cm rondom vrijgelaten te worden, tenzij
anders vermeld door Loods 5.
ROOKMELDERS
Loods 5 beschikt over een geavanceerd brandmeld- en ontruimingsysteem. Deze systemen
zijn afhankelijk van het goed functioneren van onder meer de rookmelders. Deze zijn
geplaatst op berekende posities aan de plafonds en maken onderdeel uit van de
veiligheidsinfrastructuur van Loods 5. Het is niet toegestaan deze rookmelders op welke
wijze dan ook aan te passen, te blokkeren of te verwijderen.
KLIMAATINSTALLATIE
De installatie zorgt voor de aanvoer van verse lucht en verwarmde lucht in de winter. De
temperatuur in de ruimtes wordt centraal geregeld en valt onder de verantwoordelijkheid
van Loods 5. Het is vanzelfsprekend dat niets aan deze installaties mag worden
aangebracht en/of aangepast.
AARDEN ELEKTRA
Alle apparatuur en leidingen dienen geaard te zijn en aangelegd te worden volgens de
wettelijke voorschriften voor elektrische installaties. Het is niet toegestaan om een
geluidsinstallatie te plaatsen. Vuistregel hierbij is: Als een lamp (object) voorzien is van een
aarde aansluiting af-fabriek, dan moet deze ook gebruikt worden!
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UNIT-INRICHTING
ALGEMEEN
De door de deelnemer te verzorgen inrichtingsactiviteiten kunnen plaatsvinden na de
definitieve oplevering van de casco ruimte. De werkzaamheden met betrekking tot de
inrichting van de units worden vervolgens door de deelnemer in een tijdschema vastgelegd.
Uitgangspunt bij dit schema is een zo snel mogelijke opening van de unit met zo min
mogelijk tijd tussen de oplevering en de definitieve inrichting. De deelnemer dient dit
schema op te leggen aan de uitvoerende partijen. In dit hoofdstuk geven we richtlijnen en
voorschriften voor unit-inrichting. Tot slot wordt beschreven welke handelingen vereist zijn
bij de afbouw van de unit na beëindiging van de deelnemersovereenkomst. Als je na het
lezen van dit hoofdstuk meer informatie wilt over de unit-inrichting, kun je contact
opnemen met onze afdeling verhuur.
OPLEVERINGSNIVEAU
Het opleveringsniveau is ‘casco wit’. De unit is voorzien van spanningsrail voor de
presentatieverlichting.
VOORSCHRIFTEN
Voorschriften voor het inrichten van de unit:
• Achterwanden, reikend tot het plafond, mogen gebruikt worden voor stellingen tot
maximaal 2,44 meter hoogte;
• Schilderwerkzaamheden in de unit zijn beperkt tot een maximale hoogte van 2,44 meter;
• Stellingen moeten op een veilige – door de fabrikant aangegeven – wijze worden
geplaatst. Loods 5 controleert het veilig gebruik van stellingen;
• Installaties dienen te worden vrijgelaten. Er mag niets aan gehangen worden;
• De kolommen en pilaren dienen te worden vrijgelaten. Er mag niets aan gehangen
worden;
• De ramen moeten worden vrijgelaten, presentatie ‘naar buiten, gelijk aan naar binnen’;
• De vluchtdeuren en vluchtroute moeten worden vrijgelaten.
LOGO, MERK, BEDRIJFSNAAM – GEBRUIK
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Loods 5 gebruik te maken
van logo’s, bedrijfsnamen of andere visuele uitingen in de unit. Het gebruik van merknamen
en logo’s is beperkt tot ‘artikelniveau’ (bijvoorbeeld: dozen, labels op artikel welke affabriek al aanwezig zijn). Het is ook niet toegestaan om extra labels voorzien van
bedrijfsnamen, URL’s (websites) of andere contactinformatie aan te brengen op artikelen,
zonder eerder vooraf verkregen toestemming. Bij constatering van het gebruik van logo,
merk, of bedrijfsnaam zullen die uitingen (in welke vorm ook) zonder bericht worden
verwijderd. Het gebruik van een Loods 5-label (indien van toepassing op een etiket aan een
artikel te bevestigen) is verplicht. Het aanbrengen van een prijssticker is ook verplicht.
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UNIT ONTWERP
De ontwerptekeningen dienen voorzien te zijn van afmetingen. Daarnaast geef je het
volgende aan:
• de plaats, afmetingen en materiaalomschrijving van eventueel door jou te plaatsen
wanden, kolommen, plafonds en wand- en vloerafwerkingen.
• het plafond met een tekening waarop de lichtindeling en de plafondniveaus zijn
aangegeven, inclusief de noodverlichting en klimaatinstallatie.
Let op: Het is niet mogelijk een ‘extra plafond’ in de unit of unitontwerp aan te brengen
vanwege onze rookmelders.
De inrichtingsschets wordt uiterlijk een week voor uitvoering van de inrichting overhandigd
aan de afdeling verhuur. Loods 5 kan vanuit het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke
Verordening eventueel aanvullende eisen stellen aan de inrichting én aan het gebruik van
materialen. De (inrichting)vergunningplicht ligt bij de deelnemer. Vanzelfsprekend voldoet
het casco van de ruimten aan deze eisen.
UNITOPBOUW
Uw constructies dienen zo geconstrueerd te zijn, dat ze niet steunen tegen andere units of
tegen de constructieve elementen van de panden van Loods 5. De unit moet dus volledig
zelfdragend zijn. Houd er rekening mee dat er wanneer artikelen omvallen, geen dominoeffect ontstaat. De unit en inrichting behoren sterk, solide en (brand)veilig in gebruik en
betreden te zijn zonder scherpe onderdelen of andere voorwerpen die gevaarlijke situaties
kunnen veroorzaken. Bij lichamelijk letsel zal in geval van nalatigheid verhaal worden
gehaald bij de veroorzaker.
Het is niet toegestaan om te boren of spijkers te slaan in: muren, balken, vloer,
(raam)kozijnen, leidingen enzovoorts!
UNIT OPLEVERING
De deelnemer zal bij beëindiging van de deelnemersovereenkomst de ruimte leeg, schoon
en in oorspronkelijke staat (casco wit) opleveren. Ook wanneer de deelnemer
(inrichting)materialen/artikelen heeft overgenomen van een vorige deelnemer. De vloer
(“antiek wit”), wanden en het plafond (“wit”) worden bij oplevering geschilderd
achtergelaten.
Bij oplevering wordt de unit gecontroleerd door de bedrijfsleider. Je ontvangt een door
beide partijen ondertekend opleveringsformulier, dit is ook het moment waarop
onduidelijkheden of werkzaamheden besproken moeten worden. Samen met de bevestiging
van de opzegging van de deelname overeenkomst, beschikken we nu over een ‘sluitende
administratie’.
Units moeten 5 werkdagen voor het einde van de overeenkomst worden opgeleverd.
AANSPRAKELIJKHEID
De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de verrichtingen van personen die zich namens de
deelnemer in het gebouw bevinden. Dit geldt met name voor de aannemers en hun
personeel, als ook voor de materialen en gereedschappen in de ruimste zin van het woord.
Mocht er onverhoopt tijdens de op- en afbouwwerkzaamheden een schadesituatie
ontstaan, dan dient dit direct aan de bedrijfsleider te worden gemeld. De deelnemer is in dat
geval verplicht alle kosten van herstel en schoonmaken aan de benadeelde te vergoeden.
Loods 5, aannemer en/of haar representanten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
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voor van verlies, diefstal en schade. Alle in de winkels aangeleverde artikelen blijven
eigendom van de betreffende deelnemer en staan voor zijn eigen risico in de winkel. Dit
betekent dat iedere deelnemer zelf voor eventuele verzekering tegen brand, diefstal etcetera
dient zorg te dragen. Wij adviseren je daarom om de inboedel en overige goederen tijdig te
verzekeren. Lees voor zaken omtrent aansprakelijkheid ook de deelnemingsvoorwaarden
door.

12

UNIT ONDERHOUDEN
ALGEMEEN
Loods 5 is van oorsprong een cash & carry formule met het principe ‘what you see is what
you get’. Gelet op dit karakter zal de deelnemer bij het samenstellen van het assortiment
rekening moeten houden met formaat, volume, gewicht, diversiteit, kwaliteit, prijsniveau en
omloopsnelheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvoer van de artikelen en
voorraad. We verwachten dat de deelnemer alles in het werk stelt om de aanvoer,
bevoorrading, aanmaken van artikelen en het labelen van de goederen gecontroleerd en
met regelmaat te laten plaatsvinden.
BEVOORRADING
Wij verzoeken je om met regelmaat je unit te bevoorraden, bij voorkeur op een vaste dag in
de week. Hierbij is het aan te raden de hardlopers in een iets grotere hoeveelheid aan te
leveren. Een goed moment om zorg te dragen voor een goed gevulde en aantrekkelijk
ogende unit is uiteraard voor het weekend. Bevoorrading van de units in het weekend is
namelijk niet toegestaan. Bij de bevoorrading van de units is het mogelijk om via de
achterkant van het pand (toegang magazijn) met een vrachtwagen te lossen. Er zijn
pompwagens aanwezig voor intern transport. Onze magazijnmedewerkers controleren
eventuele dozen of tassen bij het verlaten van het pand.
DEELNEMERSPASSEN
Het is verplicht om je deelnemerspas, die je ontvangt van Loods 5, altijd goed zichtbaar te
dragen wanneer je in het pand bent. Dit geldt ook voor jouw medewerkers!
AFVALVERWERKING
We raden je aan om afval tijdens het uitpakken al te scheiden. Papier en karton kan in de
perscontainer en plastic in aparte zakken. Je vindt de perscontainer in het magazijn. Overig
afval (zoals pallets en piepschuim) neem je zelf mee. Het is deelnemers niet toegestaan om
de (rest)afval in de winkel of het magazijn achter te laten of in de in het pand staande
prullenbakken te gooien. Deze vuilnisbakken zijn nadrukkelijk bestemd voor gebruik door
bezoekers. Verder mogen er geen afvalstoffen van welke aard dan ook via het riool worden
afgevoerd.
SCHOONHOUDEN UNIT
Wij attenderen je op het feit dat je zelf regelmatig zorg dient te dragen voor een schone en
opgeruimde unit.
UNITONDERHOUD (EXTERN)
Er zijn diverse partijen met ruime ervaring in het onderhouden van units voor deelnemers.
De actuele lijst van geaccrediteerde partijen vind je op de homepage van ons intranet
(Beeyond).
WINKELPRESENTATIE
Op de verschillende presentatie eilanden creëren de stylisten van Loods 5
stylingpresentaties. Hiervoor kunnen zij verschillende artikelen uit de units gebruiken.
Uiteraard blijven deze artikelen beschikbaar voor verkoop.
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PRIJSETIKETTEN EN PRODUCTLABELS
PRIJSETIKETTEN
De deelnemer voorziet alle artikelen van een prijsetiket. Maak gebruik van ons intranet
(Beeyond) om prijsetiketten voor nieuwe artikelen aan te maken, de inloggegevens voor het
intranet ontvang je van de afdeling verhuur. In het magazijn kun je de etiketten zelf
printende kosten hiervan (€ 0,05 per stuk, onbeveiligde etiketten kosten € 0,003 per stuk)
zijn voor rekening van de deelnemer. Twee keer per jaar worden de prijsetiketten en
productlabels gefactureerd. Binnen Loods 5 is het niet mogelijk om eigen prijssystemen te
gebruiken.
EAN
Het is mogelijk om met EAN-codes te werken binnen Loods 5. Hierbij geldt wel dat het
artikel naast de EAN-code ook is voorzien van een productomschrijving en verkoopprijs.
Zogenaamde Shelf pricing is niet toegestaan bij Loods 5.
PRODUCTLABELS
Het is mogelijk om (grote) artikelen naast een prijsetiket ook te voorzien van een
productlabel. Een productlabel bestaat uit een gekleurd Loods 5 label met daarop een
sticker met de volgende gegevens: artikelnaam, artikel, afmetingen, materialen en overige
gegevens. Kosten voor de gekleurde Loods 5 labels zijn voor rekening van de deelnemer
(€0,05 per label). De labels zijn verkrijgbaar in het magazijn. Gebruik het intranet om de
stickers voor op de productlabels te maken.
BEVEILIGINGSTAGS
Loods 5 beschikt over een gelimiteerd aantal beveiligingstags voorzien van een pin of
lanyard. Deze magnetische productbeveiliging is geschikt voor duurdere items en vergt een
extra handeling bij de kassa (ontkoppelen). Deze tags zijn beschikbaar via de
bedrijfsleiders en worden direct in rekening gebracht (pin) à € 0,15 per stuk.
RECLAME-UITINGEN
Het is niet toegestaan om in de unit jouw bedrijfsnaam, website, telefoonnummers of
andere bedrijfsinformatie bekend te maken of te promoten. Alle uitingen en
prijsaanduidingen, buiten de merknamen om, die niet volgens Loods 5 format zijn
opgemaakt, moeten door Loods 5 worden goedgekeurd. Lichtreclame of gebruik van
monitors is in de winkel niet toegestaan, tenzij Loods 5 hiervoor schrifelijk toestemming is
gegeven. Het is niet toegestaan om de merknaam Loods 5 te gebruiken in reclame-uitingen
door de deelnemer.
BESTELLINGEN
Loods 5 kan voor de deelnemer een bestelling van artikelen aannemen op voorwaarde dat:
-

het artikel ten tijde van de bestelling in de winkel aanwezig is, of een afgeleide van
het te bestellen artikel;
het artikel in Nederland bij de deelnemer opvoorraad is;
het artikel niet via de deelnemer bij de groothandel/fabrikant besteld moet worden;
het te bestellen artikel niet op maat gemaakt hoeft te worden;
het te bestellen artikel(en) tegen gelijke prijs via de bestelling wordt aangeboden;
het te bestellen artikel(en) direct en zonder aanbetalingen in de winkel wordt
afgerekend;
de levertijd aan de klant of aan het magazijn van Loods 5 maximaal 5 werkdagen
bedraagt;
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-

naast de gebruikelijke 10% verkoopcommissie ook 5% administratiekosten in
rekening worden gebracht (deze voorwaarden zijn gelijk aan de Voorwaarden
Verkopen Online)
het wel of niet accepteren van een bestelling altijd door Loods 5 wordt beoordeeld;
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FORMULIER 1
ELEKTRA/VERLICHTING
Alle elektra werkzaamheden aan de unit(s) worden in opdracht van de deelnemer uitgevoerd en
rechtstreeks aan de deelnemer gefactureerd.

Fa. van der Leun | Postbus 6 | 3360 AA Sliedrecht |tel. 0184-413288
electrobouw@vanderleun.nl
Bedrijfsnaam

KVK:

Deelnemer nummer

Winkel locatie:

ZA/SD/AF/MA/GA/DU

Unit
Contactpersoon
Telefoon
Datum

Email:
-

- ____

Stempel/Handtekening

Teken de unit binnen het kader en geef vervolgens aan in deze tekening waar u de installatie wenst te hebben. Loods 5 werkt
uitsluitend met energiezuinige verlichting. Geef ook aan waar het aangrenzende gangpad zich bevindt. Alle aangevraagde
werkzaamheden worden beoordeeld door de Fa. vd Leun en door Loods 5. Volledig ingevuld formulier mailen naar
bovenstaande email adres en een kopie naar deelnemen@loods5.nl
Opmerkingen:
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FORMULIER 2
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Alle overige werkzaamheden aan de unit(s) worden in opdracht van de deelnemer uitgevoerd
en rechtstreeks aan de deelnemer gefactureerd.

Bedrijfsnaam
Deelnemernummer
Unit
Contactpersoon
Telefoon
Datum

-

- ____

Stempel/Handtekening

Teken de unit binnen het kader en geef vervolgens aan in deze tekening waar de werkzaamheden verricht moeten worden.
Geef ook aan waar het aangrenzende gangpad zich bevindt. Houd rekening met een minimale afstand, van het begin van de
wand, tot het gangpad van 1,50 meter.
Omschrijf hieronder de aard van de werkzaamheden. Mail dit formulier naar deelnemen@loods5.nl
Opmerkingen:
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NOTITIES

18

19

20

21

22

CONTACTGEGEVENS
Bedrijfsleider Zaandam
Bedrijfsleider Sliedrecht
Bedrijfsleider Amersfoort
Bedrijfsleider Maastricht
Technische Dienst
Vragen over deelname
Vragen over administratie
Vragen over online
Winkels

06 41978796
06 41686940
06 28551504
06 28551516
088-6550605
088-6550642
088-6550606
088-6550555 (via Klantenservice)

Elektra
Fa. van der Leun
Postbus 6
3360 AA Sliedrecht
tel. 0184 413288
fax. 0184 411624
electrobouw@vanderleun.nl
Contactpersoon: Dhr. André Roubos
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FACTUUR- EN CORRESPONDENTIEADRESSEN
LOODS 5 HOLDING BV

LOODS 5 ZAANDAM BV

Kvk: 34122948 Amsterdam
BTW: NL8082.88593B01

KvK: 34122948 Amsterdam
BTW: NL8082.88593B01
Bank: NL75RABO0345859189

Bezoekadres:
Nieuwe Gracht 9
2011 NB Haarlem

Bezoekadres:
Pieter Ghijsenlaan 14b
1506 PV Zaandam

info@loods5.nl

zaandam@loods5.nl

LOODS 5 SLIEDRECHT BV

LOODS 5 HORECA BV

Kvk: 24402605 Rotterdam
BTW: NL8170.72950B01
Bank: NL28RABO0118189492

KvK: 34243209 Amsterdam
BTW: NL8169.13.948.B01
Bank: NL89RABO0113293968

Bezoekadres:
Leegwaterstraat 69
3364 AE Sliedrecht
sliedrecht@loods5.nl
LOODS 5 AMERSFOORT B.V.

LOODS 5 GARAGE B.V.

Kvk: 57594155
BTW: NL8526.48.984.B01
Iban: NL82RABO0309409179

Kvk: 57593620
BTW: 8526.48.674.B01
Iban: NL45RABO0104196548

Bezoekadres:
Euroweg 1
3825 HA Amersfoort

Bezoekadres:
Stormhoek 20
1506 SW Zaandam

amersfoort@loods5.nl

garage@loods5.nl

LOODS 5 MAASTRICHT B.V.

LOODS 5 DUIVEN B.V.

Sphinxcour 5
5211 XZ Maastricht
Kvk: 71956239
BTW: 8589.18.109.B01
Iban: NL59RABO0330938452

Kvk: 72768940
BTW: 8592.30.119.B01

maastricht@loods5.nl
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AFTEKENLIJST

Handtekening bedrijfsleider

Handtekening deelnemer
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