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Beste leverancier, 

 
PLUS staat aan de vooravond van de ingebruikname van het gemechaniseerde DC in Oss!  

Vanaf 23 januari 2023 gaan de deuren open en worden de eerste orders ontvangen. Afgelopen anderhalf jaar 
hebben we gezamenlijk veel gedaan om alle processen gereed te krijgen om succesvol te starten. Zo levert u uw 
pallets aan conform de GS1 richtlijnen, verloopt het orderproces via EDI  level 4 en plant u uw orders in via de 
inbound scheduling tool Manhattan. Dit alles om straks een goede start in DC Oss te maken. Om ervoor te zorgen 
dat alles duidelijk is, informeren wij u graag nog een keer over de vereiste processen en geven we u inzicht in 
wat er de komende periode staat te gebeuren.  

Aanlevereisen 
Sinds 2020 wordt in de DC’s gecontroleerd op binnenkomende pallets of deze voldoen aan de GS1-richtlijnen. 
Wekelijks ontvangt u hiervan een rapport, tevens wordt dit besproken tijdens de logistieke overleggen. Graag 
willen we u erop attenderen dat er enkel gebruik gemaakt mag worden van poolpallets en dat deze moeten 
voldoen aan de GS1-richtlijnen (zie bijlage).  Het is van groot belang dat de pallets worden aangeleverd volgens 
deze richtlijnen, zodat ze gemechaniseerd verwerkt kunnen worden. Vanaf januari zullen pallets die niet aan de 
richtlijnen voldoen niet geaccepteerd worden. 

EDI 
Om orders te kunnen ontvangen en te leveren aan de DC’s van PLUS is het een eis om te voldoen aan EDI-level 
4. Eerder heeft u het EDI-profiel van DC Oss ontvangen, zodat dit in uw organisatie in te regelen is. In de bijlage 
ontvangt u deze nogmaals. We vertrouwen erop dat u uiterlijk week 50 alles gereed heeft om onze orders voor 
DC Oss te kunnen ontvangen en verwerken. 

Inbound Appointment Scheduling (Manhattan) 
Voor het afleveren van orders op de DC’s is in 2022 de inbound scheduling tool Manhattan in gebruik genomen. 
Door het boeken van orders kunnen we de inkomende volumes zo goed mogelijk spreiden over de dag. Dit zorgt 
ervoor dat het ontvangstproces soepel verloopt. 

U of uw transporteur moet alle orders, die u aan de PLUS DC’s levert, aanmelden in deze portal. De orders moeten 
voorzien zijn van een lostijd i.c.m. het aantal te leveren pallets. Manhattan zorgt voor voldoende vrijheid in het 
plannen van leverafspraken, waardoor efficiëntie ontstaat en wachttijden voor uw chauffeurs worden 
voorkomen. Het gebruik van Manhattan is voor levering aan ons gemechaniseerd DC in Oss verplicht. Zonder 
een afspraak in Manhattan kan uw order niet in het DC ontvangen worden. 

Extra informatie over de aanlevereisen is te vinden in de bijlage: ‘Supply Chain Voorwaarden’. 

Planning komende periode 
Vanaf week 50 wordt onderstaande planning gevolgd: 

Periode Actie 
Week 50 - 2022 Versturen inladingsorders DC Oss voor levering week 4 t/m 6 (zorg dat het EDI-

profiel tijdig is ingeregeld!) 
Januari - 2023 Versturen inladingsorders DC Oss voor levering week 7 t/m 9 
Week 4 - 2023 (23 januari 2023) Opening DC Oss 
Week 4 t/m 12 - 2023 Ontvangen inladingsorders  
Vanaf week 13 - 2023 Uitlevering bestellingen aan eerste winkels 

In week 50 ontvangt u de eerste orders voor DC Oss voor levering week 4 t/m 6. Dit zijn de inladingsorders om 
voorraad op te bouwen. Omdat niet het volledige assortiment in één keer besteld wordt, ontvangt u mogelijk in 



januari nog inladingsorders voor levering week 7 t/m 9. Het is belangrijk dat uiterlijk week 50 het EDI-profiel van 
DC Oss is ingeregeld om orders via EDI te ontvangen en te bevestigen. U moet via de portal Manhattan voor de 
gevraagde leverdatum zelf een tijdsslot boeken. Zodra u de orders heeft ontvangen, kunt u de leveringen van 
deze orders aan DC Oss inplannen in Manhattan.  

Vanaf 23 januari worden de eerste orders door u geleverd. Gedurende een periode van 8 weken wordt het 
complete assortiment in DC Oss ingeladen. Zoals aangegeven worden foutieve pallets geweigerd en direct mee 
teruggegeven aan de chauffeur.  

Vanaf eind maart gaan we de eerste winkels beleveren vanuit ons DC in Oss. Vanaf dat moment gaan wij orders 
sturen volgens het reguliere bestel en afleverschema dat u onlangs van ons heeft ontvangen. Omdat we het 
aantal winkels dat wordt beleverd vanuit DC Oss, vanaf eind maart stapsgewijs opschalen, kan het voorkomen 
dat we tijdelijk afwijken van reguliere bestelvolumes. Dit is noodzakelijk in verband met voorraadmanagement. 
We rekenen hier op uw flexibiliteit. 

Vervolg 
De opening van Oss betekent ook het afschalen van onze bestaande DC’s. De sluitingsdata en de impact daarvan 
delen we begin volgend jaar met u. 

We gaan een bijzondere periode in. Na jaren van voorbereiding komt de opening steeds dichterbij. Wij realiseren 
ons dat dit impact heeft op uw bedrijfsvoering en bedanken u dan ook voor uw medewerking om hier een succes 
van te maken. Wellicht heeft u vragen naar aanleiding van deze e-mail. U kunt zich dan richten tot de volgende 
afdelingen: 

 Vagen over Manhattan: Hiervoor kunt u terecht bij PLUS Leveranciersmanagement: 
plusleveranciersmanagement@plusretail.nl  

 Vragen over de inladingsorders (nadat deze verstuurd zijn in week 50): Hiervoor kunt u terecht bij het DC 
Oss Planningsteam: DCPlanningOss@plusretail.nl 

 Vragen over EDI: Hiervoor kunt u terecht bij de EDI-afdeling: edi@plusretail.nl  
 Overige vragen: Hiervoor kunt u terecht bij PLUS Leveranciersmanagement: 

plusleveranciersmanagement@plusretail.nl 


