
Systemen en oplossingen voor

circulaire bedrijfsmodellen

bij pallets voor

bouwmaterialen



Klanten van Boomerang in deze sector zijn toonaangevende 

merkproducenten van bouwmaterialen.  

Met hun engagement voor meer hulpbronnenefficiëntie in de 

bouwmaterialenbranche verwelkomen deze ondernemingen bij de 

kringloopeconomie de ontwikkeling van emissiearme oplossingen 

voor hun interne processen en bij hun waardeketen, doordat zij 

hun strategieën op de overstap naar een koolstofarme economie 

afstemmen.

OVER ONS
Boomerang Retour is gespecialiseerd in 

herbruikbare systemen bij 

transportverpakkingen van de 

grootindustrie. Wij verlagen 

verpakkingskosten door toepassing van de 

principes van het circulaire 

economiemodel.

Hulpbronnenefficiëntie 

bij het gebruik van 

pallets voor 

bouwmaterialen



De Boomerang RetourPro software stuurt alle 

processen van de Boomerang service. 

Ook klanten en hun Supply Chain hebben toegang 

tot het cloudgebaseerde platform.  

Gegevensprofielen van een compleet marktsegment 

sturen het retourproces van de lege pallets via het 

aangesloten Boomerang Reverse logistiek netwerk 

en vrijwaren de efficiëntie van de service.

Hoge retourcijfers en optimale rotatie leiden tot een 

verminderde aanschaf van nieuwe eenheden en een 

veilige, circulaire leveringsketen voor retourpallets.



− Klanten markeren hun pallets en zorgen   

voor een regelmatige gegevensoverdracht  

van hun leveringsprofiel aan Boomerang.     

Dit zijn de steunpilaren van de service.

− De internationale logistiek coördinatoren  

van Boomerang ontwikkelen samen met de 

stakeholders van de leveringsketens 

individuele oplossingen voor het afhaalproces. 

− Inspectie, reparatie en voorbereiding op het 

hergebruik in regionale bedrijfscentra van 

Boomerang. 

− Boomerang levert de pallets voor 

onmiddellijk hergebruik in de fabriek van     

de klant aan. 

Circulaire 

oplossingen in 

het vizier



Industrie

Door collaboratieve structuren in de 

leveringsketen ontsluit Boomerang de 

toegang tot optimale retourvolumes, 

vermindert zodoende de behoefte aan 

nieuwe eenheden en draagt bij aan de 

aantoonbare vermindering van de CO2-

uitstoot. 

Retourpallets met systeem en 

kwaliteit

Handel en DIY

De deelname aan het Boomerang systeem biedt 

voor handel en DIY een One-Stop oplossing voor 

de retourzending van alle leverancierspallets en 

herbruikbare transportverpakkingen. Het 

Boomerang voertuig neemt alle – ook defecte –

eenheden van de aangesloten leveranciers mee.

One-Stop oplossing voor alle 

retourpallets

Verwerkers en bouwterrein

Gedaan met palletchaos en 

wegwerpoplossing

Eén systeem voor de gehele 

leveringsketen

Hier wordt het product eindelijk gebruikt!  De nu 

overbodige pallet moet teruggaan of afgevoerd worden.  

Het Boomerang systeem zorgt voor de afhaling en                            

retour, eender in welke staat                                        

de pallets zich bevinden,                                               

en maakt ze klaar voor                                    

hergebruik in de industrie.



Compliance & 

beheer

− Duurzame palletsystemen van Boomerang 

bieden de industrie een groot aantal 

oplossingen voor de overstap van de 

wegwerppallet naar duurzame 

herbruikbare oplossingen.

− Bestaande herbruikbare oplossingen 

worden door de aansluiting op het 

Boomerang systeem geoptimaliseerd en 

winnen aan efficiëntie door verbeterde 

rotatie en minder verdwijning.  

− Het Boomerang systeem is conform de 

Duitse verpakkingswet (VerpackG) en de 

Duitse wet met betrekking tot 

hergebruik/recyclingbeheer en afval (KrWG) 

en verlaagt zodoende kosten die door de 

afvoer van verpakking ontstaan. 

− Het systeem zorgt voor efficiëntie bij het 

beheer van structuren met statiegeld voor 

pallets door de integratie van de 

onafhankelijke poolmanager van Boomerang. 
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