
Container op locatie
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Toepassing

Het beheer en de opslag van materialen en gereedschappen is een belangrijke factor voor het succes van 

de aannemer bij een bouwproject. Gereedschappen, nieuwe producten en verpakking- of retourmaterialen 

mogen zich niet los naast de baan bevinden. In aanvulling op de bestaande logistieke diensten biedt 

voestalpine Railpro de ‘Container op locatie’ (COL). Deze container kan worden besteld met of zonder 

materialen, of in combinatie met kijk-grijpvoorraad en storingvoorraad op de bouwplaats. Ook kan de 

container dienst doen als lokaal materiaalsteunpunt.

Toelichting

De Container op locatie kan worden geleverd in drie afmetingen, te weten 10 voet, 20 voet en 40 voet 

lengte (1 voet = 0,3048 m) en kan worden ingericht met stellingen aan beide zijden voor het opslaan van 

materialen. De container beschikt naast plankstellingen ook over een werkbank met bankschroef en een 

afzonderlijk afsluitbare kast. De Container op locatie is bovendien voorzien van elektra-aansluiting, 

waardoor verlichting en elektriciteit bij nachtelijke werkzaamheden mogelijk zijn. Ook is het mogelijk om 

een geconditioneerde uitvoering te leveren, zo kunnen temperatuur en luchtvochtigheid geregeld worden.

De container biedt vele voordelen in het werk, zoals:

- Afsluitbare opslag

- Geen materialen los naast de baan

- Materialen voor specifiek werk als werkpakket geheel beschikbaar

- Beschikbare voorraad zonder investering

- Facturatie naar werkelijk verbruik

- Periodieke aanvulling door Railpro

- Opslag en retourname van restmaterialen

- Afvoer & inname vrijgekomen/oude elektrotechnische materialen

- Ontzorging

Regelgeving

Er geldt geen specifieke regelgeving voor de Container op locatie. Het aanvragen van de vergunning voor 

de container is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Daarnaast dient de aannemer zorg te dragen 

voor de juiste plaatsbepaling van de container. Het transport en de daadwerkelijke plaatsing geschiedt 

door Railpro.

Advies

Railpro biedt u een compleet klantspecifieke Container op locatie met alle mogelijkheden die u wenst. Voor 

aanvullende logistieke diensten, zoals beschikbare voorraad op locatie en/of periodieke aanvulling van de 

containers, kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Hij maakt graag een aanbieding op maat 

voor u.


