Hartevelt Warehouse

E-fulfilment

Met ons geautomatiseerde systeem kan de koppeling
gelegd worden tussen het systeem van de klant en
Hartevelt. Pickbonnen komen automatisch in onze
scanners waardoor veel tijd bespaart wordt, hierdoor
kan er eerder uitgeleverd worden. Ook de actuele
voorraad is overzichtelijk weer te geven.

Inspelen op de huidige ontwikkeling in de
online wereld vraagt om een betrouwbare
logistieke partner. De klant eist steeds meer
waardoor snelheid en flexibiliteit een vereiste zijn.
Hartevelt heeft hier jarenlang ervaring in
waardoor Hartevelt weet hoe te handelen naar
de wensen van de klant.

Zowel voor liggende als hangende goederen hebben
wij opslagmogelijkheden. Met ruim 12 kilometer
hangbaan en 11.000 m2 vloeroppervlakte kunnen
wij de klant vele mogelijkheden bieden.

Hartevelt een kostenbesparende partner is.
De producent zorgt voor het ontwerp en de
productie, Hartevelt verzorgt de rest.

Inslag goederen

Inklaring goederen

Kleding, lifestyle producten, woonaccessoires en
kantoorbenodigdheden liggen veilig opgeslagen
in het Hartevelt Warehouse. Hartevelt ligt centraal
gelegen in Nederland, wat als een groot voordeel
wordt ervaren. Wanneer Hartevelt de goederen
gereed heeft, bieden wij de klant de mogelijkheid om
de goederen te komen controleren. Hierdoor is er
zekerheid dat de goederen op de juiste wijze in
de winkel hangen of liggen. Met de combinatie van
onze centrale ligging en het brede netwerk van
transporteurs wat Hartevelt heeft, zorgen wij ervoor
dat de goederen van producent tot eindbestemming
komen.

Onze klanten hebben veelal te maken met het
inklaren van goederen die buiten Europa zijn besteld.
Hartevelt heeft hiervoor een geschikte partner,
die jarenlang ervaring heeft met het inklaren van
goederen die wereldwijd afkomstig kunnen zijn.
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Pick and Pack

Value added service

Verbinding scanner en netwerk

Wanneer alle pickbonnen gelopen zijn,
verpakken wij de goederen naar de wensen
van de klant. Inhoezen per stuk, inhoezen per bundel,
afstandhouders tussen de kleding zijn voorbeelden
die Hartevelt tegenkomt in de praktijk.
Hartevelt biedt vele mogelijkheden om ervoor te
zorgen dat de goederen in goede conditie bij de
klant terecht komt.

Alle handscanners zijn verbonden met ons netwerk
en het Warehouse Management Systeem.
Het systeem stuurt orderpickers op de meest
zijn opgeslagen.
Databestanden worden automatisch verzonden
naar ons Warehouse management systeem,
op deze manier worden de pickopdrachten
afgeboekt en de actuele voorraad teruggekoppeld
naar onze opdrachtgevers.
Koppeling voorraadbeheer
Koppeling tussen magazijn en netwerk
Koppeling voorraadbeheer naar de opdrachtgever
Ons warehousemanagementsysteem biedt
vele mogelijkheden;
Actuele voorraad
Omloopsnelheid
Aantal retouren
Magazijn Hartevelt
Beveiligd pand
Warehouse met vele mogelijkheden

Liggende goederen verpakken we in speciaal
ontwikkelde transportdozen, de dikke randen zorgen
ervoor dat de kans op kwaliteitsverlies minimum is.
Ook voor hangende goederen is het mogelijk om
een speciale sethoes om de kleding te doen, de hoes
zorgt ervoor dat de kleding extra beschermd is tegen
transportschade en/ of diefstal.
Voorbeelden van andere werkzaamheden die wij
verrichten zijn;
Prijskaartjes bevestigen
Anti diefstalbeveiliging bevestigen
Hangtags bevestigen
Hangende etiketten inschieten
Pullers vervangen
Zorg voor uw product
Bescherming kleding naar de wensen van de klant
Liggende goederen in speciale transportdozen
Veel ervaring in overige werkzaamheden
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Logistiek en voorraadbeheer
Hartevelt verzorgt een totaalpakket aan logistieke
dienstverlening en reconditionering
voor kledingimporteurs, grootwinkelbedrijven en
detaillisten. In ons bedrijf – in totaal circa 11.000 m2
voorzien van 12.000 meter transportsysteem –
worden uw goederen met de grootste zorg behandeld:
van kleine tot de meest omvangrijke zendingen.
inzetbaar team van ervaren medewerkers wordt
ingezet om het gehele traject te beheren.

De logistieke werkzaamheden omvatten:
Goederenontvangst
In- en overslag van dozen
Inslag van hangende kleding
Uitpakken
Prijzen / etiketteren
Beveiligen
Opslag
Warehouse
Orderpick
Inhoezen
Transport

Cross channeling
In de confectiebranche merken we dat steeds meer
bedrijven de klant de optie geven om goederen
in een winkel te kopen, via een call center te bestellen
of aankopen doen door middel van surfen op
het internet. Cross channeling is een vorm van
distributie waar de klant centraal staat en zelf kiest
via welk distributiekanaal of -kanalen hij of zij
producten afneemt. Cross channeling is een logische
ontwikkeling die bedrijven doormaken als ze
gebruikmaken van verschillende distributiekanalen.
Het aanbieden van samenwerkende distributiekanalen
vereist een logistieke partner die weet hoe te handelen.
Hartevelt is met haar ervaring een uitstekende partner.
Hartevelt biedt snelheid en betrouwbaarheid waardoor
nee verkopen voorkomen wordt.

Uitstekende partner voor uw veeleisende
consument
Snel en betrouwbaar uitleveren
Flexibel handelen
Vele jaren ervaring
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Transport

Track and Trace

Hartevelt verzorgt het transport voor zowel kleine
orders als grote orders. Van winkelbevoorrading tot
monstercollecties bezorgen, binnen of buiten Europa,
is bij Hartevelt in goede handen.

Zendingen online volgen in ons beheerportaal

Ook het bevoorraden van distributiecentra
doen wij voor grootwinkelbedrijven.
Transport is van groot belang
Van kleine order tot bulk levering
Snel transport geregeld waar nodig

De controle over uw goederen kunt u overzichtelijk
bijhouden als u inlogt met uw inloggegevens.
Is uw order al afgeleverd? Hoe laat wordt u order
afgeleverd? Waar is het verzendbewijs?
Een aantal voorbeelden van vragen waar u als
leverancier mee te maken heeft.
In ons beheerportaal kunt u waar en wanneer u
informatie inzien.
Volg uw zending online
Controle zendingen
Per order alle gegevens bij elkaar
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Reconditionering
Wanneer de goederen bij ons aangeleverd zijn
wordt het aantal gecontroleerd.
Daarnaast worden er waar nodig dezelfde dag
nog monsters/ samples gestuurd naar de klant.
Tevens is het mogelijk dat de klant bij ons langs komt of
dat wij foto’s sturen. Op deze manier kunnen eventuele
afwijkingen geconstateerd worden. In samenspraak
met de klant kunnen dan instructies opgesteld worden,
om ervoor te zorgen dat het kledingstuk op de juiste
manier naar de winkel gaat.

Hartevelt Reconditionering brengt uw
kleding weer in topconditie middels:
Beugelen
Tunnelen
Blazen
Trommelen
Strijken
Persen
Op jaarbasis worden circa 6.000.000 kledingstukken
behandeld voor kledingimporteurs,
grootwinkelbedrijven en detaillisten.

Door middel van onze ervaring en ons brede pakket
qua werkzaamheden kunnen wij in vele gevallen
problemen oplossen. Uw vaste aanspreekpunt
zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De meeste kleding wordt in het Verre Oosten
geproduceerd, waarna het in zeecontainers
of per luchtvracht, een lange reis naar Europa maakt.
Om deze kleding weer in topconditie te krijgen voor
een optimale presentatie in de winkels,
draagt Hartevelt zorg voor een behandelplan
met het gewenste eindresultaat: geheel volgens

Controle Reconditionering
Afwijkingen productie worden snel onderschept
Voor elk probleem bieden wij een oplossing
Bijwerken actuele voorraad

wensen.
Hartevelt maakt gebruik van de modernste
apparatuur, waarbij in de meeste gevallen een
combinatie van technieken wordt gebruikt.
Gedurende het hoogseizoen verlaten circa
250.000 kledingstukken per week ons magazijn.
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Hartevelt Stomerij/ Wasserij
Al ruim 70 jaar is de stomerij onderdeel van Hartevelt
en een begrip binnen de branche. Op jaarbasis
ondergaan ongeveer 500.000 stuks kleding een
van de volgende behandelingen: reinigen, wassen,
persen of strijken, maar ook het herstellen
en oplossen van confectieproblemen met betrekking
tot onder andere kleur en vlekken, transportschade
en vochtproblemen.

Hartevelt Stomerij verzorgt het gehele
reinigingsproces voor:
Cateringbedrijven
Theaters
Banken
Zorginstellingen
KNVB
Jaarbeurs Utrecht
Bedrijfskleding
Overalls van onder andere bodemsanering
Particuliere sector: van koksloof tot kostuum
Daarnaast reinigen wij voor het bedrijfsleven,
dit kunnen wij landelijk verzorgen.

Kleding reinigen
Hartevelt heeft gemerkt dat de vraag naar
professionele reiniging ook buiten de provincie Utrecht
toeneemt. Door middel van onze website
www.mijnstomerij.com kunt u online vanuit elke
hoek van het land bij Hartevelt terecht.
Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven.
Uw kleding in goede handen
Met de expertise die Hartevelt heeft bekijken wij uw
kledingstuk en bepalen daarna wat de beste
reinigingsmethode is. 2 belangrijke factoren bij
deze keuze zijn het stofsoort en de aard van de vlek.
Hartevelt reinigt op een professionele en duurzame
wijze.

Milieuvriendelijk wassen
Hartevelt neemt het milieu zeer serieus en neemt
dan ook al jaren initiatieven om te bekijken hoe
reinigen zo milieuvriendelijk mogelijk gedaan
kan worden!
Voordelen stomerij Hartevelt
70 jaar ervaring
Landelijke dekking
Maatschappelijk verantwoorde onderneming
Aantal wasbeurten inzichtelijk
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Bedrijvenservice Hartevelt

Kleding waterafstotend maken

Hartevelt heeft jarenlang ervaring met het reinigen
van kleding voor bedrijven. Niet alleen het reinigen
regelt Hartevelt maar ook de logistiek.
Van te voren kan afgesproken worden op welke dagen
de vuile was gehaald moet worden en wanneer het
weer schoon retour gehangen moet worden.
Ook is het mogelijk om door middel van oproepbasis
gebruik te maken van onze diensten.
Het vooruitstrevend denken van Hartevelt heeft
ervoor gezorgd dat klanten ook gebruik kunnen
maken van de MyOrder app. De toenemende trend
dat bedrijven de faciliteiten voor hun medewerkers zo
uitgebreid mogelijk willen hebben, heeft geresulteerd
in de stomerij service d.m.v. de MyOrder app.
Medewerkers downloaden de app, registreren zich

Om lang plezier te houden van uw kledingstukken
is het belangrijk om ze met enige regelmaat te reinigen
en eventueel opnieuw te impregneren om de
waterafstotendheid te verbeteren.

komt de vuile kleding halen en weer schoon retour
brengen. Het grote voordeel is dat bedrijven zelf geen
administratieve handeling meer hebben.

ervoor dat waterdruppels niet de stof intrekken maar
er vanaf rollen. Dit afparelen komt ten goede van het
ademend vermogen, omdat er zich op deze manier
geen dun waterlaagje op de stof vormt dat het
ontsnappen van waterdamp verhindert.
Een waterafstotende impregnatie slijt uiteindelijk
van de kleding af. Het is daarom raadzaam uw
kledingstuk zo nu en dan opnieuw te impregneren.

Registratie inzichtelijk
Hartevelt heeft de mogelijkheid om alle kleding
in te scannen en te registreren in het
managementsysteem. U heeft dan altijd inzicht in
hoe vaak kleding gereinigd is op persoonsniveau.
Hartevelt heeft apparatuur waar barcodelabels en
RFID chips er permanent ingezet kunnen worden,
waardoor uw textiel altijd registreerbaar is.
Zowel de facturatie als de registratie loopt hierdoor
volledig geautomatiseerd, dit zorgt ervoor dat er tijd
en papierwerk bespaard blijft.

De water- en vuilafstotende laag zorgt ervoor dat de
vlek niet meteen diep in de vezel dringt. De vlek blijft
er als het ware “bovenop” liggen.
U kunt dan gemakkelijker de vlek snel afnemen
(kloppend / deppend, nooit wrijven!) met een
schone droge witte doek. Tevens zorgt de afstotende
laag voor een barrière tegen het indringen van
chemicaliën bij bedrijfskleding.
De buitenzijde van de stof is vaak geïmpregneerd met

Andere werkzaamheden Stomerij/ Wasserij
Stomerij depot openen
Schoonloopmatten reinigen
Airsocks reinigen
Sarah- abrahampoppen reinigen
Helmen reinigen
Reclamedoeken reinigen
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Bedrijfskledingbeheer
Hartevelt hanteert een hoog serviceniveau als het gaat
om het beheren van bedrijfskleding.
Het gehele traject kunnen wij voor u verzorgen:
In ontvangst nemen van goederen
Opslag
Orderpicking per kledingdrager
Reinigen
Verpompen (zie ook atelier)

Totaalleverancier bedrijfskleding
Hartevelt voorziet naast het beheren van uw
bedrijfskleding ook de gehele bedrijfsvoering.
Denk hierbij aan opslag, registratie,
aanmeten, vermaken en uitgifte per persoon.
Uw kleding krijgt bij ons de aandacht die het verdient!
het internet, waarbij elke klant of kledingdrager de
mogelijkheid krijgt om haar/ zijn kleding te bestellen:
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Vervolgens garanderen wij u een snelle en
betrouwbare levering.

Registratie systeem
Hartevelt neemt het beheren en registreren
per kledingstuk/ drager uiterst serieus.
Hartevelt heeft een beheersysteem waar per
kledingstuk/ drager managementinformatie
uitgelezen kan worden.
Het bijhouden van hiernaast staande informatie
wordt geregistreerd door middel van barcodelabels
in de kledingstukken of RIFD chips die Hartevelt in de
kleding voor u kan plaatsen.

Ons beheersysteem biedt inzicht in;
Aantal reinigingsbeurten per kledingstuk
Aantal atelierwerkzaamheden per drager/ kledingstuk
Kostenoverzicht per drager/ afdeling/ vestiging
Hoeveelheid kledingstukken per drager
Ouderdom kledingstuk
Historie wasbeurten per drager/ kledingstuk
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Veel mogelijkheden bedrijfskleding

Branches

Het uitgebreide assortiment wat wij met onze partners
kunnen aanbieden:

Hartevelt kan bedrijfskleding aanbieden voor
verschillende organisaties:

Werkkleding zoals blouses, polo’s, t-shirts,
sweaters, bodywarmers, parka’s
werkbroeken
Beschermende kleding met eigenschappen als
brandwerend, antistatisch, wind- en waterdicht,
ademend (ook thermokleding en signalisatiekleding)

Hulpdiensten
Industriële bedrijven
Zakelijke dienstverlening
Zorg instellingen
Autobedrijven
Horeca bedrijven

Logo op uw werkkleding
Hartevelt biedt ook de optie om logo’s op de kleding
te drukken.
Door middel van gespecialiseerde machines kunnen
wij op een duurzame manier de logo’s aanbrengen.
In overleg kan op locatie besloten worden waar het
logo gedrukt moet worden, per direct heeft u dan
een sample als voorbeeld!
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Veiligheidskleding reinigen

Veiligheidskleding beheer

Hartevelt biedt hoogwaardige totaalservice op het
gebied van veiligheidskleding: gespecialiseerde
reiniging, reparatie en haal- en brengservice.

Haal- en brengservice
Speciaal voor alle soorten beschermende kleding hebben wij een haalen brengservice, waarbij wij op afroep de vuile kleding bij u ophalen en
na reiniging – en indien nodig reparatie – bij u terugbrengen.

Voor veiligheidskleding, en brandweerkleding in
het bijzonder, gelden strikte verzorgingshandleidingen
om de veiligheids-functies en gebruikswaarde van de
kleding te behouden, zoals:

Reparatie
Bij hoogwaardige kleding dienen reparaties op gespecialiseerde wijze –
conform instructie van de fabrikant – te worden uitgevoerd.
Door onze jarenlange samenwerking met kledingfabrikanten staan
wij garant voor reparaties met de daarvoor bestemde kwalitatief
hoogwaardige materialen.

Bescherming tegen regen en bluswater
Bescherming tegen hitte en vuur
Bescherming tegen chemicaliën
Goede zichtbaarheid bij dag en nacht

Totaalleverancier veiligheidskleding
Hartevelt voorziet naast het beheren van uw veiligheidskleding ook de
gehele bedrijfsvoering voor veiligheidskleding. Denk hierbij aan opslag,
registratie, aanmeten, vermaken en uitgifte per persoon.
Ook het aanbrengen van uw bedrijfslogo behoort bij ons tot de
mogelijkheden.

Gespecialiseerde reiniging

Textiel brandvertragend maken

Vanwege de hoog technische op elkaar afgestemde
materiaalkwaliteiten en het grote volume is verzorging
in een huishoudwasmachine niet aan te bevelen.
Om deze reden hebben wij een speciaalproces
ontwikkeld, waarbij met gebruik van professionele
wasmachines en chemicaliën de grootst mogelijke
sparing van het materiaal en het intact houden van
de beschermings- en veiligheidsfuncties wordt
gerealiseerd. Daarnaast worden de typische
vervuilingen, zoals kunnen ontstaan bij
gebruik van brandweerkleding – indien mogelijk –
betrouwbaar verwijderd en worden de water- en

Hartevelt heeft de procedures en chemicaliën om kleding
brandvertragend te maken. Naast kleding kunnen onder andere
gordijnen, tapijten en kussens brand vertragend gemaakt worden.
Het kan voorkomen dat een klein vuurtje verandert in een grote
uitslaande brand, voorkom dit en maak uw textiel brandvertragend!
Roet reiniging na brand
Heeft u te maken gehad met een brand? Hartevelt heeft door de
jaren heen veel ervaring opgedaan en weet precies welke
reiningsprogramma’s toegepast moet worden.
Al uw textiel kan onze kant op komen, wij kunnen dan bekijken
welke kledingstukken nog behandeld kunnen worden.
Vervolgens wordt het textiel gereinigd en de geur uit de kleding gehaald.

Hartevelt Veiligheidskleding .... uw kleding in goede handen
10

Hartevelt Atelier

Reparatiewerkzaamheden

Tijdens het productieproces van kleding kunnen er
structurele fouten gemaakt worden.
Geen enkel probleem, in ons atelier worden
deze kledingstukken vakkundig hersteld.
Wij verzorgen dit voor importeurs,
grootwinkel-bedrijven en de detailhandel.
Niet alleen het in-of omzetten van knopen of ritsen,
maar ook het korter maken of opnieuw etiketteren
van de kleding is bij ons in goede handen.

Overzicht van onze reparatiewerkzaamheden:

kan bij ons op locatie in De Meern toegelicht worden.
De productsoorten die wij onder andere behandelen
zijn leren jassen, tassen, riemen, shawls, vlaggen,
wimpels, verschillende soorten kussens, tafelkleden
en nog vele andere soorten.

Nieuwe voering inzetten
Nieuwe ritsen inzetten
Kleding innemen en uitleggen
– Kleding inkorten en verlengen
– Maat- en carelabels inzetten of verplaatsen
– Drukkers of rivets inslaan of verplaatsen
Trenzen en stiksels aanbrengen

Voor herstelwerkzaamheden aan bedrijfskleding
bent u bij ons ook aan het juiste adres.
Wij verzorgen deze zogeheten “verpomp”
werkzaamheden voor zowel detaillisten als
leveranciers van bedrijfskleding.
Uiteraard kunnen wij eveneens voor
particulieren atelierwerkzaamheden verzorgen!

Hartevelt atelier
Veel ervaring met zowel grote als kleine aantallen
Advies op locatie
Uw kleding krijgt bij ons de aandacht die het
verdient!
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