Handboek
Leveranciers

Inleiding
U staat op het punt om contractleverancier te worden bij inkooporganisatie
Zevij-Necomij. Om vanaf het eerste moment een efficiënte en effectieve samenwerking
te waarborgen, zijn de verschillende processen voor u in kaart gebracht.
Dit document maakt intrinsiek onderdeel uit van uw overeenkomst met Zevij-Necomij.
Per proces wordt in dit handboek beschreven waarmee u rekening dient
te houden. Hierna vindt u de nodige praktische informatie welke u zal helpen om te
voldoen aan de verschillende voorwaarden van onze verdere samenwerking in het
dagelijkse handelsverkeer.
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Wie is Zevij-Necomij?
Zevij-Necomij is een inkooporganisatie voor de technische groothandel en vakhandel gericht op
Bouw en Industrie. Het uitgebreide assortiment omvat alle producten op het gebied van:
• Bevestigingsmaterialen
• Hang- en sluitwerk		
• Meubelbeslag		
• Chemie			
• Logistiek			
• Tuingereedschap		
• Lastechniek		
• Sanitair

• IJzerwaren		
• Profielen		
• Bouwproducten
• Beveiliging		
• Handgereedschap
• Machines		
• Elektra			

• Ankerwerk
• Bouwbeslag
• Draadmaterialen
• Persoonlijk beschermingsmiddelen
• Verspanende gereedschappen
• Installatietechniek
• Aandrijftechniek

Samenvoeging van de activiteiten leidt tot een verbetering van de inkooppositie voor alle aangesloten
groothandels, maar ook tot een forse kostenverlaging in de keten. Zevij-Necomij ontzorgt de keten,
waarbij het verlagen van de integrale kostprijs van de aangesloten groothandels de doelstelling is.
Dit wordt gerealiseerd door:
• Betalingszekerheid voor de leverancier
• Ketenintegratie aangaande automatisering en logistiek
• Toezien op de scherpste inkoopcondities in de Benelux
• Costleadership in de branche
• Dataverrijking
De beste klant, de beste prijs.
Zevij-Necomij onderhandelt namens de aangesloten groothandels de condities uit. Zevij-Necomij is voorstander van differentiatie:
• Prijsdifferentiatie: De condities per aangesloten groothandel kunnen gerelateerd worden aan omzet of
			
aan bijzonder verrichte inspanningen.
• Bonusdifferentiatie: Prestatie-gerelateerd in bonusstaffels.
Aangesloten groothandels
De bij Zevij-Necomij aangesloten ondernemingen zijn groothandelsorganisaties in ijzerwaren en gereedschappen. Ondernemers die regionaal of landelijk opereren en zich richten op de professionele klant in de
bouwnijverheid en industrie. Gezamenlijk zijn deze organisaties goed voor meer dan 550 vestigingen,
verspreid over Nederland en België.
Leveranciers
Voor leveranciers is Zevij-Necomij al meer dan 65 jaar een betrouwbare partner waar het gaat om betalingszekerheid, marktontwikkeling en omzetgroei. Bij het selecteren van leveranciers gaat Zevij-Necomij
zorgvuldig te werk en worden strikte criteria toegepast. Criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid,
prijsniveau, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het nakomen van afspraken en leveringsvoorwaarden.
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Gegevens van uw bedrijf
Om er zeker van te zijn dat gewerkt wordt met de juiste gegevens van uw bedrijf, ontvangt u een checklist
waar alle benodigde informatie op in te vullen is. Denk hierbij aan:
• NAW gegevens
• Bankgegevens
• Contactpersonen
• Logistieke zaken
De checklist vindt u achterin dit handboek. (Bijlage 1)
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Artikeldata en prijsinformatie
Bij Zevij-Necomij ligt de focus op data, omdat verrijkte artikeldata steeds belangrijker wordt voor de online
verkoopkanalen. Maar ook omdat goede data de basis is voor inzichten om slimmer en juist te handelen.

3.1 Artikeldata

Zevij-Necomij zorgt ervoor dat alle aangesloten groothandels de artikelinformatie krijgen die zij nodig
hebben om zaken te doen met uw onderneming. Zij ontvangen dit in standaard stramienen zodat dit
makkelijk in te lezen is in het eigen ERP systeem, het eigen PIM-systeem (artikeldatabase) en/of de online
verkoopkanalen.
Om te kunnen starten als contractleverancier dient het volgende te worden aangeleverd:
1) Een actuele artikelprijslijst in het Zevij-Necomij template
In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de informatie, welke aangeleverd dient te worden in het
template. Het Excel-template kunt u downloaden op het Zevij-Necomij Portaal onder de kop Verkoop Conditiebladen en prijslijsten.
2) Commerciële artikeldata via een abonnement op EZ-base of via het PIM-systeem Perfion van
Zevij-Necomij
Paragraaf 3.3 Commerciële artikeldata geeft hier meer informatie over.
3) Logistieke data template t.b.v. magazijn verkoop
In bijlage 3 treft u een overzicht aan van de informatie, welke aangeleverd dient te worden in het
template. Het Excel-template kunt u downloaden op het Zevij-Necomij Portaal onder de kop Verkoop Conditiebladen en prijslijsten.

3.2 Prijswijzigingen

Eventuele prijsverhogingen kunnen slechts met een regelmaat van maximaal éénmaal per jaar worden
doorgevoerd. Tussentijds prijsverhogingen zijn zonder overleg met Zevij-Necomij niet toegestaan. Om uw

data en prijsinformatie tijdig en correct te kunnen verwerken heeft de afdeling Artikelbeheer in het
geval van een prijswijziging 3 maanden voor ingangsdatum minimaal de volgende gegevens nodig:
• Ingangsdatum van prijswijziging
Prijzen dienen minstens drie maanden van tevoren aangemeld te worden. Bij overschrijding van
deze termijn, wordt de ingangsdatum van de prijswijziging met de duur van de overschrijding
aangepast.
• Aankondiging van prijswijzing uitgedrukt in %
Per productgroep dient aangegeven te worden met welk percentage de prijzen zullen wijzigen,
zodat dit door Zevij-Necomij tijdig bekend gemaakt kan worden bij de aangesloten groothandels.
• Prijswijziging geldig voor rechtstreekse leveringen of middels het magazijn van Zevij-Necomij
Er dient een onderscheid gemaakt te worden of de prijzen geldig zijn voor rechtstreekse leveringen
of voor levering via het magazijn Zevij-Necomij.
• Bruto inkooprijzen
De nieuwe bruto inkoopprijzen dienen ook te worden aangeleverd.
• Condities (1. Kortingen rechtstreeks/magazijn Zevij-Necomij 2. Leveringscondities)
- Korting: hierbij dient gewerkt te worden met kortingscodes, kortingsomschrijvingen en
kortingspercentages
- Levering: Hier dienen leveringscondities te worden vermeld, zoals minimale orderwaarde,
		
vrachtkosten etc.
Uitbreiding of vervallen artikelen
Op het moment dat uw assortiment wordt uitgebreid met nieuwe artikelen, dient u Zevij-Necomij
hiervan op de hoogte te stellen. Deze artikelen worden voor zowel magazijnlevering via Zevij-Necomij als
voor rechtstreekse levering in het systeem aangemaakt. Wanneer artikelen vervallen zijn en dus niet meer
leverbaar, dient zo spoedig mogelijk het alternatieve artikelnummer te worden gemeld. Op deze manier kan
Zevij-Necomij deze gegevens correct bijwerken en de aangesloten groothandels hierover informeren.
Belangrijke deadline:
Aankondiging prijswijzigingen + prijslijsten: 3 maanden van tevoren via het genoemde template versturen
naar: prijslijsten@zevij-necomij.com
Zevij-Necomij verzorgt vervolgens de communicatie naar de aangesloten groothandels over de wijziging via
het Zevij-Necomij Portaal.
Voor het ondertekenen en goedkeuren van officiële documenten, zoals conditiebladen, maakt
Zevij-Necomij gebruik van DocuSign. Met deze webtool tekenen Zevij-Necomij en de leverancier online
documenten, op een manier die rechtsgeldig is. Het voordeel hiervan is dat alles digitaal verloopt, de
handeling sneller gaat en de digitale handtekening via de pc, op een mobiele telefoon of op een tablet
getekend worden.
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3.3 Commerciële artikeldata

Data en specifiek verrijkte data is essentieel voor de aangesloten groothandels van Zevij-Necomij en voor
Zevij-Necomij zelf. Deze data wordt gebruikt voor o.a.:
- Webshops
- Apps
- PIM systemen (beheert productinformatie)
- ERP systemen (automatiseren van alle bedrijfsprocessen)
- Catalogi (hard-copy en/of digitaal)
- Web to print oplossingen (het geautomatiseerd maken van actiefolders)
- Productsheets bij offertes
- Aanvulling van ontbrekende informatie bij EDI berichten
- Business Intelligence Tools
- Transport en opslag (veiligheidsbladen, Dop certificaten)
EZ-base
Voor bovenstaande zaken is EZ-base de bron waar alle verrijkte data vandaan wordt gehaald.
EZ-base is dé database binnen bouw en industrie met uniforme, rijke artikelinformatie voor verschillende
commerciële doeleinden. Vaak zijn de datastromen volledig geautomatiseerd. Op het moment dat uw
artikelen niet in EZ-base staan, brengt dit enorm veel extra werk, kosten en gemis aan commerciële kansen
met zich mee. Goede data is een elementaire behoefte geworden voor elke groothandel en net zo
belangrijk als goede condities. Steeds vaker worden er keuzes gemaakt op basis van de beschikbare data en
de datakwaliteit van een leverancier in EZ-base.
Zonder deze data is het vrijwel onmogelijk een artikel in de genoemde toepassingen goed aan te bieden
of te presenteren. De eindgebruiker zal een product zonder afbeelding, commerciële informatie en goede
kenmerken voor filtering ‘links laten liggen’ ten opzichte van een vergelijkbaar artikel van een leverancier
die genoemde zaken wel heeft.
Om contractleverancier van Zevij-Necomij te worden is het noodzakelijk uw verrijkte artikeldata aan te
bieden. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar EZ-base, maar het is ook mogelijk dit tegen betaling door
Zevij-Necomij te laten beheren.

EZ-base abonnementstarieven
Basisabonnement**

Omzetbedrag

€

2.301

per jaar

€

€

3.068

per jaar

€

200.000

€

4.091

per jaar

€

1.000.000

€

5.106

per jaar

€

2.500.000

€

6.137

per jaar

€

5.000.000

€

7.161

per jaar

€

7.500.000

€

8.183

per jaar

€

10.000.000

€

9.206

per jaar

€

12.500.000

€

10.261

per jaar

€

15.000.000

€

11.286

per jaar

€

25.000.000

**Bepalend voor de omzetstaffel is de sommatie van de omzetten die de aan te sluiten of aangesloten
leverancier/fabrikant realiseert:
1. Bij de inkooporganisaties Zevij-Necomij (inclusief Groco en Asamco), Ferney (inclusief Lecot-Raed
schelders), Transferro, Meno Group en Copagro
2. Bij alle vakhandels aangesloten bij de onder punt 1 genoemde inkooporganisaties
(binnen de Benelux)
3. Bij alle vakhandels aangesloten bij Vedined alsmede de omzet met Vedined zelf
4. Bij Brezan Automaterialen en de bij Brezan Automaterialen behorende verkooppunten
5. Bij Bouwmaat en de bij Bouwmaat behorende verkooppunten
6. Bij alle overige klanten die zijn aangesloten op het EZ-base platform
**Private label omzet: De omzet gerealiseerd via private label artikelen wordt NIET meegeteld.
Wilt u meer informatie over EZ-base? Neem contact op met EZ-base via info@ez-base.nl of bel naar
+31 172 23 11 10.
Artikeldatabase Zevij-Necomij
Dit is een goedkopere optie, maar let op, uw artikeldata is nu alleen beschikbaar voor de groothandels
aangesloten bij Zevij-Necomij en niet voor de gehele markt, zoals dit bij EZ-base wel het geval is. Voor deze
dienst geldt een jaarlijkse commissie conform de staffel met een maximumbedrag van € 6.000 en eenmalige
opstartkosten van € 500.
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Omzet*

< € 250.000

€ 250.000 - € 1.000.000

> € 1.000.000

Max. bijdrage

Aantal artikelen

% omzet

Min.

% omzet

Min.

% omzet

Min.

Max.

< 1000

0,5%

€ 750

0,3%

€ 1.250

0,2%

€ 2.500

€ 4.000

1000 < x < 3500

0,6%

€ 1.500

0,4%

€ 1.500

0,3%

€ 3.500

€ 5.000

0,5%

€ 1.750

0,4%

€ 4.500

€ 6.000

> 3500

*Totale omzet gerealiseerd bij Zevij-Necomij B.V. in het voorgaande jaar

					
Wilt u gebruik maken van deze optie? Neem contact op met Customer Service via +31 162 426917 of mail
naar cs@zevij-necomij.com.
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Digitaal zaken doen
Een doelgerichte automatisering van processen leidt tot efficiëncy verbeteringen en kostenbesparing. Om
deze reden is Zevij-Necomij al jaren toonaangevend wanneer het gaat om digitaal zaken doen.

4.1 EDI

Zevij-Necomij wil graag met elke leverancier digitaal zaken kunnen doen. Dit betekent digitale orders, digitale orderbevestigingen, digitale pakbonnen en digitale facturen. Dus papierloos, omdat dit voordelen biedt
voor zowel de aangesloten groothandels als de leveranciers.
Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen. Het is een onderdeel
van electronic business, met name bij het goederenvervoer. Onze afdeling IT zal u helpen om EDI verkeer
mogelijk te maken tussen uw bedrijf en Zevij-Necomij. De informatie die Zevij-Necomij hiervoor nodig heeft
dient u op de checklist (bijlage 1) in te vullen.

4.2 Prijslijsten en condities

Naast de EDI berichten factuur, orderbevestiging en pakbon wil Zevij-Necomij ook de prijslijsten en
condities in EDI formaat van de leverancier ontvangen (Pricat). Hiermee maakt Zevij-Necomij prijslijsten op
maat voor de diverse aangesloten groothandels. Neem hiervoor contact op door te mailen naar
support@zevij-necomij.com of bel Customer Service via +31 162 426917.

4.3 Zevij-Necomij Portaal

Zevij-Necomij heeft een extranet omgeving, het ‘Zevij-Necomij Portaal’, waar contractleveranciers allerhande (management) informatie zoals omzetten, conditieafspraken, acties en financiële zaken als facturen
en betalingen kunnen vinden. U ontvangt hiervoor inloggegevens.

4.4 Facts & Figures

Zevij-Necomij heeft een business intelligence tool voor de aangesloten groothandels en leveranciers

ontwikkeld, genaamd Facts & Figures. Naast omzet en afzetcijfers is er natuurlijk nog een schat aan
informatie die nuttig is.
Aanwezige data uit diverse databronnen is vertaald naar bruikbare informatie over de markt waarbinnen u
opereert. Denk aan:
→ Uw marktaandeel binnen een productsegment
→ Uw omzet per artikel uitgesplitst
→ Inzage in het gebruik van EDI
→ De top 10 artikelen
De tarieven voor deze dienst zijn momenteel:
Licentie

Eénmalig entreegeld Jaarlijkse abonnementsbijdrage

Gebruikslicentie Facts & Figures

€ 500

€ 100

Extra sublicentie Facts & Figures

€ 250

€ 100

Op het Zevij-Necomij Portaal onder het menu Verkoop – Facts & Figures vindt u hier meer informatie over.

4.5 Virtueel magazijn

Voor alle aangesloten groothandels en indirect voor alle klanten van de groothandel is een goede
levertijdindicatie van belang. Daarom heeft Zevij-Necomij een virtueel magazijn ontwikkeld. De aangesloten
groothandels kunnen zien wat er bij de aangesloten leveranciers op voorraad ligt en wat er bij
Zevij-Necomij op voorraad ligt. Deze informatie wordt weergegeven op het Zevij-Necomij Portaal, maar
kan ook gekoppeld worden aan de app/webshop van de groothandel, waardoor aan de eindgebruiker per
artikel getoond kan worden wat de levertijd is. Dus zowel van voorraadartikelen bij de groothandel zelf, als
artikelen bij Zevij-Necomij en de aangesloten leveranciers. Zevij-Necomij wil met al de aangesloten leveranciers een dergelijke koppeling met het virtuele magazijn opzetten.
Het verzoek is dan ook om (real-time) voorraadposities door te geven zodat deze data ingezet kan worden
bij de e-commerce kanalen. Wilt u dit inregelen of heeft u vragen hieromtrent? Neem hiervoor contact op
door te mailen naar support@zevij-necomij.com of bel Customer Service via +31 162 426917
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Facturatie
Facturatie van alle aangesloten groothandels dient te allen tijde via Zevij-Necomij te lopen. Uitzonderingen
hierop zijn niet mogelijk. Voor een snelle en accurate afwikkeling van een betaling aan uw bedrijf, dient
u uw facturen digitaal (EDI) aan te leveren. Uw factuur dient voorzien te zijn van tenminste de volgende
informatie:
• De factuur dient op naam te staan van Zevij-Necomij en de naam van het bestellende lid moet eveneens
vermeld worden. (Factuuradres: Zevij-Necomij / Orderklant: Bestellende aangesloten groothandel)
• NAW gegevens (leverancier)
• Kamer van Koophandelnummer (leverancier)
• BTW-nummer leverancier
• BTW-nummer Zevij-Necomij
• Bankgegevens: naam van de bank, tenaamstelling bankrekening, IBAN nummer, SWIFT code
• Inkoopordernummer
• NAW gegevens bestellende partij (Zevij-Necomij of aangesloten groothandel)
• Artikelnummer
• GTIN (EAN) indien aanwezig
• Omschrijving
• Eenheid per artikel
• Prijs (Bruto minus korting(en), netto prijs) per stuk, subtotaal en totaal
• BTW indien van toepassing
• Facturen worden per order opgemaakt, er wordt GEEN gebruik gemaakt van verzamelfacturatie!
• Indien de BTW moet worden verlegd: geef dit duidelijk aan op de factuur
Voor een vlotte digitale verwerking van uw facturen is het volgende vereist:
• Goed werkende EDI koppeling
• Bij onvolledig EDI bericht een kopie factuur in de vorm van een PDF. Deze dient (direct) gestuurd te
worden naar: invoices@zevij-necomij.com.
Let op: Omdat er extra handelingen verricht moet worden om deze ‘niet-EDI facturen’ te verwerken,
worden hier kosten voor berekend. Dit is € 0,75 per ontvangen factuur. Voor facturen die per post
binnenkomen zijn de kosten € 1,50 per factuur.
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Logistiek
Na het ontvangen van een inkooporder van Zevij-Necomij dient er altijd een orderbevestiging te worden
verstuurd. Dat kan per EDI of per mail in een PDF formaat. Deze mail dient te worden verstuurd naar:
bevestigingen@zevij-necomij.com
Orderbevestigingen (zowel per EDI als per mail) dienen voorzien te zijn van de volgende informatie:
• Order nummer Zevij-Necomij
• Order nummer Leverancier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventueel artikelnummer Zevij-Necomij
Omschrijving van het artikel
Besteld aantal door Zevij-Necomij
Geleverd aantal door leverancier
De eenheid van het artikel
Netto prijs
Indien de bruto prijs wordt vermeld, ook de kortingen vermelden
Leverdatum
Indien er backorders aanwezig zijn, hiervan ook een leverdatum vermelden

Bij aanlevering van uw goederen aan het magazijn van Zevij-Necomij, gelden de volgende voorwaarden voor
een veilige en vlotte afwikkeling van ontvangst van uw zending:
•
•

Aanlevering is alleen mogelijk op normale werkdagen tussen 7.00 - 16.00 uur
Aanlevering kan op 2 locaties (de juiste locatie wordt duidelijk op de bestelling vermeld):
- Expeditie Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout: samenkoop bestellingen
- Expeditie Rederijweg 41, 4906 CX Oosterhout: voorraad bestellingen

•

Bij het incompleet of overcompleet aanleveren van uw zending zal Zevij-Necomij dit altijd aan u melden:
Indien er te weinig artikelen worden geleverd t.o.v. de geplaatste order zal Zevij-Necomij dit via een
mancomelding per mail binnen 5 werkdagen na ontvangst zending kenbaar maken. De ontbrekende
artikelen dienen binnen 5 werkdagen alsnog te worden geleverd. Indien dit niet of niet tijdig gebeurd zal
Zevij-Necomij deze artikelen in mindering brengen op de factuur en de goederen opnieuw bestellen.
» Indien er teveel artikelen worden geleverd t.o.v. de geplaatste order en wanneer Zevij-Necomij deze
artikelen niet wil behouden, maar de artikelen wel zijn gefactureerd, dan dienen deze artikelen te
worden opgehaald en dient er een creditnota te worden gemaakt.
» Indien er teveel artikelen worden geleverd t.o.v. de geplaatste order en wanneer Zevij-Necomij de
artikelen wel wil behouden, maar die artikelen niet zijn gefactureerd, dan dient er een aanvullende
factuur te worden gemaakt.
• Aanlevering dient plaats te vinden met een bestelwagen met laadklep of vrachtwagen met laadklep
(dit in verband met loading docks)
• EDI shipping notificatie; omvang en inhoud van de zending, aanleverdatum
»

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 1

Afb. 4

Afb. 5
Afb. 4

•
•

•
•
•

•

•
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Pakket: maximale gewicht 25 kg
Pallet levering: EURO-pallet of EURO-sized pallets (enkel bij zending van buiten de EU!) Zie
afbeelding 1
o Maximale gewicht 800 kg
o Maximale hoogte 120 cm
Verkeerd beladen pallets worden niet geaccepteerd, zie afbeelding 2
Kapotte pallets worden niet geaccepteerd, zie afbeelding 3
Pakbon dient zichtbaar aangebracht te zijn op de zending in een paklijstenvelop voorzien van het
Zevij-Necomij ordernummer en artikelnummers, zie afbeelding 4. En herkenbaar zijn, zie
afbeelding 5
Bij aanlevering van gevaarlijke stoffen dient de zending voorzien te zijn van de bijbehorende
documenten én stickers zodat dit tijdig bekend gemaakt kan worden bij de betreffende
groothandels.
Gebruik recyclebare en milieuvriendelijke verpakkingen.

Marketing
Een nieuwe contractleverancier zal via de ‘InkoopInformatie’ aan alle aangesloten groothandels
gecommuniceerd worden. Ook wordt uw bedrijfslogo op www.zevij-necomij.com geplaatst. Benodigd zijn:
1. Uw bedrijfslogo in hoge resolutie.
2. Logo’s van de gevoerde merken in hoge resolutie
3. Uw bedrijfsprofiel, tekst en afbeeldingen
Stuur deze informatie naar: marketing@zevij-necomij.com

7.1 Verkoopbevordering

Inkoopacties
Zevij-Necomij initieert wekelijks diverse acties met leveranciers voor de groothandel. U kunt samen met uw
inkoopcoördinator een actie ontwikkelen welke via de InkoopInformatie wordt gecommuniceerd. Er zijn:
•
•
•

Inkoopacties: bepaald assortiment met een scherpe actiekorting via het magazijn van Zevij-Necomij
leveren
Bulkacties: bepaald assortiment met een vooraf aangegeven volume of totale waarde aanbieden tegen
een scherpe actiekorting via het magazijn van Zevij-Necomij
Acties in IJzersterk: inkoopacties die op het platform IJzersterk worden geplaatst, zodat de aangesloten
groothandels worden gestimuleerd om deze acties zonder veel moeite in de eigen huisstijl door te
zetten naar de eigen e-nieuwsbrief en social media kanalen naar de klanten van de aangesloten
groothandels. Kosten: € 65 per maand.

De Kracht Van
Als leverancier van Zevij-Necomij heeft u de mogelijkheid uw bedrijf of product in het magazine ‘De Kracht
Van’ onder de aandacht te brengen door middel van een artikel, advertentie of gratis productnieuws. Dit
magazine verschijnt 3x per jaar en heeft een oplage van 4.500 exemplaren. Op de tarievenkaart in bijlage 3
vindt u alle mogelijkheden, deadlines en de kosten.
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Zevij-Necomij NXT
Al jaren organiseert Zevij-Necomij jaarlijks de relatiedag. Dit is een congres waar
zowel de aangesloten groothandels als de aangesloten leveranciers voor worden uitgenodigd. Een terugkerend item tijdens deze dag is de Award-show ‘Leverancier van
het jaar’. Drie leveranciers zijn door Zevij-Necomij genomineerd binnen een thema.
Door een vakjury bestaande uit aangesloten groothandels wordt één leverancier als
winnaar bekroond.
Naast de Award-show is er op deze dag ook een gevarieerd sprekersprogramma, zijn
er volop mogelijkheden om te netwerken onder het genot van een uitgebreide lunch
en een borrel als afsluiting.
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1

Checklist nieuwe leverancier
ALGEMEEN
Leveranciersnaam

KvK nummer / Plaats

Bezoekadres

IBAN

Postcode / Plaats

BIC code

Postadres

BTW nummer

Postcode / Plaats

GLN nummer

Telefoonnummer

CBS product/goederencode

Website

CONTACTPERSONEN

Directie
Inkoop
Verkoop
ICT
Marketing
Logistiek
Administratie

LOGISTIEK
Levertijd in werkdagen

dagen

ICT
Actief met EDI

Ja

Nee

Indien ja,
welke berichtypes

Order

Orderbevestiging

Contactpersoon EDI
Indien geen EDI,
emailadres t.b.v. orders

Pakbon
E-mailadres

Factuur

PRICAT

Voorraad

Relatiedag

Nieuwsbrief

De Kracht Van

Ledenlijst

E-mailadres

Betaalspecificaties

Functie

Tekenbevoegdheid

Naam

ARTIKEL- EN DATABEHEER
U dient de volgende bestanden z.s.m. aan te leveren aan: artikelbeheer@zevij-necomij.com
1. Originele actuele artikelprijslijst
2. Actuele artikelprijslijst (in Zevij-Necomij template)

Klik hier voor de template >>

3. Logistieke artikeldata

Klik hier voor de template >>

ZEVIJ-NECOMIJ INTERN
Naam inkoper
Ingangsdatum overeenkomst
B/I Code
Leveranciersstatus
AC 1-17
Leveringswijze
Indien via samenkoop, bestelfrequentie
Betalingskorting op factuur
Delcredere
Betalingstermijn in dagen na factuurontvangst

ACCORDEREN
Leverancier

Inkoopcoördinator

Administratie ZN

Artikelbeheer ZN

Bankgegevens Zevij - Necomij
IBAN: NL67RABO0109789172
BIC: RABONL2U

BTW NL: NL803996317B01

KvK Breda 20076733

BTW BE: BE0886429253
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2.

Toelichting template Artikelprijslijst

Kolomcode

Omschrijving

Uitleg

A

Alfanumeriek

Alfanumeriek is een verzamelnaam voor de letters van het alfabet en de
cijfers 0 tot en met 9. Er zijn dus 36 alfanumerieke tekens, of 62 wanneer
onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Het woord
'alfanumeriek' is een combinatie van Alfa (de eerste letter van het Grieks
alfabet) en 'nummer'.

N

Numeriek

Numeriek betekent: bestaand uit nummers, dus cijfers. Het woord wordt
in verschillende situaties toegepast.

1001

Artikelnummer

Dit is de artikelcode die de leverancier heeft toegekend.

1002

Merk

Het merk van het product

1003

Artikelomschrijving Nederlands

De omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de
leverancier. In de Nederlandse taal

1004

Artikelomschrijving Frans

De omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de
leverancier. In de Franse taal

1005

Artikelomschrijving Engels

De omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de
leverancier. In de Engelse taal

1006

Artikelomschrijving Duits

De omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de
leverancier. In de Duitse taal

1007

Basiseenheid

De eenheid waar de basis van het artikel wordt aangegeven. Bijv. stuks,
rol, blister of doos

1008

EAN-code basiseenheid

De EAN die voor een los artikel geldt (13-cijferig)

1009

EAN-code verpakking

De EAN die op de verpakking staat (13-cijferig)

1010

EAN-code omverpakking

De EAN die op de omverpakking staat (13-cijferig)

1011

EAN-code pallet

De EAN code die geldt voor de pallet (13-cijferig)

1012

Artikelstatus

Geeft aan wat de status van het artikel is. Een artikel kan nieuw in het
assortiment komen, dit is dan de status 'Nieuw'. Ook aangeven als het
artikel er niet meer is.

1013

Alternatief artikelnummer

De artikelcode van het artikel dat vervangen wordt. De leverancier
meent dat de voorganger qua functionaliteit en technische specificaties
vervangen wordt door het eerder vermelde (nieuwe) artikel. In dit geval
wordt bij het nieuwe artikel vermeld welk oud artikel (voorganger)
vervangen wordt.

2001

Ingangsdatum

De datum dat de prijzen gaan gelden

2002

Bruto verkoopadviesprijs €

De bruto adviesprijs die men aan de consument kan berekenen exclusief
BTW

2003

Prijs per

Het aantal prijseenheden die voor de prijs geleverd wordt.

2004

Eenheid per prijs

De eenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Deze eenheid wordt uitgedrukt
in natuurkundige eenheden of stuks, bijvoorbeeld per kilo, liter of stuks.

2005

Bruto inkoopprijs €

Dit is de prijs exclusief BTW en exclusief de kortingen en toeslagen.
Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend
worden.

2006

Prijs per

Het aantal prijseenheden die voor de prijs geleverd wordt.

Kolomcode

Omschrijving

Uitleg

2007

Eenheid per prijs

De eenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Deze eenheid wordt uitgedrukt in
natuurkundige eenheden of stuks, bijvoorbeeld per kilo, liter of stuks.

2008

Netto inkoopprijs €

De prijs exclusief BTW. Over de netto prijs gelden geen kortingen. Indien
de netto prijs aanwezig is, zijn de meegegeven kortingen/toeslagen
uitsluitend ter informatie.

2009

Prijs per

Het aantal prijseenheden die voor de prijs geleverd wordt.

2010

Eenheid per prijs

De eenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Deze eenheid wordt uitgedrukt in
natuurkundige eenheden of stuks, bijvoorbeeld per kilo, liter of stuks.

2011

Verwijderingsbijdrage/
Statiegeld €

De verwijderingsbijdrage of het gefactureerde statiegeld

2012

Staffelprijzen

Hierin dient aangeven te worden wat de staffelprijzen zijn (er zijn meerdere staffels mogelijk)

3001

Kortingscode

De kortingscode wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar
behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting.

3002

Kortingsgroepomschrijving

De kortingsgroepomschrijving wordt door de leverancier toegekend aan
een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren, hebben voor een afnemer dezelfde korting.

3003

Korting 1 %

Het eerste kortingspercentage

3004

Korting 2 %

Het tweede kortingspercentage

3005

Korting 3 %

Het derde kortingspercentage

3006

Korting 4 %

Het vierde kortingspercentage

4001

Minimale afname

Het aantal dat per bestelling minimaal moet worden afgenomen.

4002

Eenheid afname

De eenheid waar de minimale afname van het artikel wordt aangegeven.
Bijv. stuks, rol, blister of doos

4003

Inhoud verpakking

Het aantal wat in een verpakking zit

4004

Inhoud omverpakking

Het aantal wat in een omverpakking zit

4005

Aantal per pallet

Het aantal wat op een pallet is verpakt

4006

Gewicht (bruto in gram)

Het gewicht van het artikel (met verpakking).

4007

Gewicht (netto in gram)

Het gewicht van het artikel (zonder verpakking).

4008

Lengte verpakking (in mm)

Getal dat de horizontale afmeting aangeeft van het meest linkse punt tot
het meest rechtse punt van het artikel, inclusief de verpakking.

4009

Breedte verpakking (mm)

Getal dat de afmeting aangeeft van het voorste punt tot het achterste
punt van het artikel, inclusief de verpakking.

4010

Hoogte verpakking (mm)

Getal dat de verticale afmeting aangeeft van het laagste (onderste) punt
tot het hoogste (bovenste) punt van het artikel, inclusief de verpakking.

5001

BTW-code

Het belastingspercentage behorende bij het BTW-tarief.

5002

Land van herkomst

Het land waar het product is geproduceerd

5003

Levertijd in aantal werkdagen

De levertijd zoals de leverancier deze als indicatie aangeeft voor de afname van het artikel. Levertijd is de tijd gelegen tussen de ontvangst van
de bestelling bij de leverancier en de aflevering bij afnemer.
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Kolomcode

Omschrijving

Uitleg

5004

Goederencode

De artikelklasse waarin het artikel door het CBS is ingedeeld ten behoeve
van douane-faciliteiten en het verschaffen van statistische informatie
over omzetten. In Nederland worden hiervoor altijd 8 posities gebruikt.

5005

UN-code

Code waar de gevaarlijke stoffen mee wordt weergegeven.

5006

Deeplink MSDS

Hier kunnen meerdere URL's worden ingevuld waarmee informatie op
het internet of in externe bestanden kan worden ontsloten.

5007

Deeplink TDS

Hier kunnen meerdere URL's worden ingevuld waarmee informatie op
het internet of in externe bestanden kan worden ontsloten.

5008

Deeplink DOP

Hier kunnen meerdere URL's worden ingevuld waarmee informatie op
het internet of in externe bestanden kan worden ontsloten.

5009

Deeplink Afbeelding

Hier kunnen meerdere URL's worden ingevuld waarmee informatie op
het internet of in externe bestanden kan worden ontsloten.
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3.

Toelichting template logistieke data

Kolomcode

Omschrijving

Uitleg

A

Art.nr. leverancier

Dit is de artikelcode die de leverancier heeft toegekend

B

Artikelomschrijving

De omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt
door de leverancier

C

EAN basiseenheid

De EAN-code die voor een los artikel geldt (13-cijferig)

D

Basiseenheid

De eenheid waar de basis van het artikel wordt aangegeven (bijvoorbeeld stuks, rol, blister of doos)

E

MBE

Het aantal dat per bestelling minimaal moet worden afgenomen

F

Besteleenheid

De eenheid waar de minimale afname van het artikel
wordt aangegeven (bijvoorbeeld stuks, rol, blister of doos)

G

Inhoud van verpakking

STUKS / PAK

Het aantal STUKS (bijvoorbeeld als basiseenheid) in een
PAK (verkoopverpakking/ doos)

H

Inhoud overdoos

PAK / OVERDOOS

Het aantal PAK (verkoopverpakkingen/ dozen) in een
OVERDOOS (omverpakking)

I

Inhoud van palletlaag

PAK / LAAG

Het aantal PAK (verkoopverpakkingen/ dozen) op een palletlaag

J

Inhoud van pallet

PAK / PALLET

Het aantal PAK (verkoopverpakkingen/ dozen) op een pallet

K

Gewicht van basiseenheid

Gew._BASISEENHEID

Gewicht van de basiseenheid

L

Gewicht van verpakking Gew._PAK

Gewicht van een PAK (verkoopverpakking / doos)

M

Gewicht van overdoos

Gew._OVERDOOS

Gewicht van een OVERDOOS (omverpakking)

N

Gewicht van pallet

Gew._PALLET

Gewicht van een PALLET

O

Eenheid

Eh

De eenheid waarin het gewicht wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld gram, kilogram etc.)

P

Lengte van verpakking

Lengte_PAK

De lengte van een PAK (verkoopverpakking/ doos)

Q

Breedte van verpakking Breedte_PAK

De breedte van een PAK (verkoopverpakking/ doos)

R

Hoogte van verpakking

Hoogte_PAK

De hoogte van een PAK (verkoopverpakking/ doos)

S

Eenheid

Eenheid

De eenheid waarin lengte, breedte en hoogte van een PAK
wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld mm, cm, etc.)

T

Lengte van overdoos

Lengte_OVERDOOS

De lengte van een OVERDOOS (omverpakking)

U

Breedte van overdoos

Breedte_OVERDOOS

De breedte van een OVERDOOS (omverpakking)

V

Hoogte van overdoos

Hoogte_OVERDOOS

De hoogte van een OVERDOOS (omverpakking)

W

Eenheid

Eenheid

De eenheid waarin de lengte, breedte en hoogte van de
OVERDOOS wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld mm, cm, etc.)

Kolomcode

Omschrijving

Uitleg

X

Lengte van pallet

Lengte_PALLET

De lengte van een PALLET

Y

Breedte van pallet

Breedte_PALLET

De breedte van een PALLET

Z

Hoogte van pallet

Hoogte_PALLET

De hoogte van een PALLET

AA

Eenheid

Eenheid

De eenheid waarin de lengte, breedte en hoogte van een
PALLET wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld mm, cm, etc.)

AB

EAN basiseenheid

EAN STUKS

De EAN-code die voor de BASISEENHEID van het artikel
geldt (13-cijferig)

AC

EAN verpakking

EAN PAK

DE EAN-code die voor een PAK (verkoopverpakking/ doos)
geldt (13-cijferig)

AD

EAN overdoos

EAN OVERDOOS

De EAN-code die voor een OVERDOOS (omverpakking)
geldt (13-cijferig)

AE

EAN pallet

EAN PALLET

De EAN-code die voor een PALLET geldt (13-cijferig)
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4.

Tarievenkaart De Kracht Van 2020

Adverteren in
De Kracht Van

Bereik uw doelgroep voor 100%

2020 Vraag aandacht voor uw producten in dé glossy voor de technische

groothandel. U bereikt met ‘De Kracht Van’ vele lezers. Dat zijn de
vakhandelaren die uw product aan de man brengen. Informeer ze en overtuig ze
met een advertentie of een redactioneel artikel. Dit magazine bevat veel product- en
branchenieuws en daarnaast interviews met opinion leaders.
Lezers

Oplage: 4500 exemplaren

Technische groothandels / ijzerwarenvakhandels in
Nederland en België. Dit betreft dus niet alleen
Zevij-Necomij relaties.

Dit vakblad wordt via controlled circulation
toegestuurd aan de technische groothandels
in de Benelux en leveranciers in de bouw en
industrie. Dit beperkt zich niet alleen tot ZevijNecomij relaties.

Verschijningsfrequentie
3x per jaar

Verschijningsdata

Editie
1-2020
2-2020 relatiedag*
3-2020

Verschijning
medio maart 2020
eind juni 2020
medio oktober 2020

Sluiting verkoop advertentie
17 januari 2020
13 april 2020
3 augustus 2020

*In de relatiedag-editie wordt een reportage over de relatiedag gepubliceerd. Deze editie verschijnt vlak na de relatiedag.

Heeft u vragen of wilt
u meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Marketing, Zevij-Necomij
B.V. via +31 162 42 69 17 of marketing@zevij-necomij.com.

Tarievenoverzicht
Redactioneel artikel

Voor een redactioneel artikel verzorgt de redactie
van het blad zowel de interviews, als de fotografie
en vormgeving. Inhoudelijk wordt er uiteraard
nauw met u samengewerkt, om uw boodschap
optimaal voor het voetlicht te brengen.

Advertentie

Door middel van een advertentie kunt u uw product en/of dienst onder de aandacht brengen. Indien u de
advertentie door ons wilt laten opmaken, dan is dit tegen betaling mogelijk.

Kosten
Groot artikel 2 pagina’s fc
Klein artikel 1 pagina fc
Advertentie 1 pagina fc
Advertentie 1/2 pagina fc

€ 2.900
€ 1.925
€ 2.100
€ 1.050

Bij reserveren van 2 items: 10% korting
Bij reserveren van 3 items: 20% korting
Of informeer naar de mogelijkheid van een
pakket voor de scherpste tarieven.

Aanleverspecificaties advertenties

Advertenties dienen als pdf met een bladspiegel 210 x 297 mm en 3 mm afloop, door de adverteerder te
worden aangeleverd. Voor 1/2 pagina geldt een bladspiegel 210 x 147 mm met 3 mm afloop.

Productnieuws

Naast adverteren heeft u de mogelijkheid uw productnieuws toe te sturen
aan onze redactie. Dit wordt mogelijk gratis geplaatst in het komende
magazine. U dient hiervoor een artikel van +/- 80 woorden incl. hoge
resolutie afbeelding te sturen naar marketing@zevij-necomij.com.

Editie
1-2020
2-2020 relatiedag*
3-2020

Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout

t +31 162 42 69 17

Postbus 447, 4900 AK Oosterhout

info@zevij-necomij.com

Nederland

www.zevij-necomij.com

Verschijning
medio maart 2020
eind juni 2020
medio oktober 2020

Deadline productnieuws
17 januari 2020
13 april 2020
3 augustus 2020
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Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout

t +31 162 42 69 17

Postbus 447, 4900 AK Oosterhout

info@zevij-necomij.com

Nederland

www.zevij-necomij.com

