
Beter voor mens, machine & milieu!

De voordelen op een rij:

• Grootverbruikerprijzen 

• Franco verzending

• Snelle levering

• Retourneren lege jerrycans

• Geen op- en neer rijden

Wij leveren uw pallet 
Aspen op locatie
Aspen producten worden verkocht via een Aspen 
verkooppunt. Er zijn er meer dan 800 in de Bene-
lux. U kunt Aspen producten per pallet  franco op 
uw bedrijf laten bezorgen. Dit kan een pallet zijn 
van gelijke producten, maar u kunt uw  pallet ook 
naar wens samenstellen met verschillende Aspen 
producten en ook Agialube smeermiddelen en 
reinigers (www.agialube.nl). Zo profiteert u van 
een  efficiënte toelevering van uw voorraad én 
van grootverbruikerprijzen!

Hoe gaat het in zijn werk?
U plaatst uw bestelling bij uw Aspen verkooppunt. 
Informeer naar de grootverbruikerprijzen. Bepaal of 
u een standaard pallet (108 x 5 liter), een samenge-
stelde pallet of een halve pallet wilt ontvangen. 
 Eventueel geeft u aan dat u graag een gratis retour-
doos ontvangt voor het inzamelen van de lege ver-
pakkingen. Bij een volgende levering wordt de volle 
retourdoos gratis meegenomen, mits u dit meldt bij 
het plaatsen van uw bestelling. Uw Aspen verkoop-
punt zorgt ervoor dat uw bestelling bij ons terecht 
komt. Vervolgens vertrekt uw pallet Aspen producten 
rechtstreeks vanuit ons magazijn. Deze wordt vaak 
de volgende werkdag al geleverd! U ontvangt een 
factuur van uw Aspen verkooppunt.

Uw Aspen verkooppunt:

www.aspen-benelux.nl

Uw lege jerrycans 
gratis retour
Lege Aspen verpakkingen kunnen kosteloos gere-
tourneerd worden. U kunt de lege verpakkingen 
bij uw Aspen verkooppunt inleveren of kosteloos 
retour laten halen in combinatie met de levering 
van een pallet Aspen producten. U ontvangt hier-
voor een gratis retourdoos. Deze vouwt u uit op 
een europallet en u verzamelt hierin de lege jerry-
cans met dop (i.v.m. dampen die nog vrijkomen 
uit de jerrycan). De volle retourdoos wordt met uw 
volgende levering Aspen kosteloos retourgenomen. 
Geef van te voren aan uw Aspen verkooppunt door 
dat u een pallet leeggoed retour heeft.

De lege jerrycans worden gerecycled
De jerrycans worden vermalen tot korrels die  terug 
de kunststofindustrie ingaan voor de productie van 
allerlei plastic producten, zoals weer nieuwe jerry-
cans. Uw gebruikte jerrycans worden niet opnieuw 
 gevuld, omdat niet zeker is dat ze na gebruik nog 
voldoen aan alle regelgeving. Benzine moet name-
lijk te allen tijde in een UN gekeurde verpakking 
 vervoerd worden. Daarom vult Aspen haar produc-
ten altijd in een nieuwe verpakking af zodat u zeker 
weet dat u aan alle wettelijke eisen voldoet! Er zit 
geen statiegeld op de verpakkingen.

De voordelen op een rij:

• Altijd een nieuwe jerrycan 

• Duurzaam door recycling

• Gratis opgehaald

Vouw de retourdoos uit op een eu-
ropallet en stapel hierin de lege 
Aspen jerrycans met dop.  Gebruik 
de kartonnen tussenplaten om de 
jerrycans per laag te stapelen. Deze 
worden altijd meegeleverd met uw 
nieuwe pallet Aspen.

Het Aspen 5 liter concept:
eenvoudig, veilig & efficiënt

U kunt ook een halve pallet bestellen
Is een hele pallet Aspen producten te veel voor u? 
Tegen een kleine transportbijdrage kunt u er ook 
voor kiezen om een halve pallet te laten komen. Een 
halve pallet betekent 270 liter aan producten. De 
transportbijdrage is vaak goedkoper dan op en neer 
rijden naar uw verkooppunt. 

Vraag bij uw verkooppunt naar de  mogelijkheden 
of kijk op www.aspen-benelux.nl voor meer in-
formatie over palletsamenstellingen.



Het Aspen  
5 liter concept
Waarom moeilijk doen als het 

makkelijk kan? Voorkom onnodig 

overtappen en geknoei met trech-

ters. Kies voor gemak en efficiëntie. 

Gebruik Aspen in de 5 liter jerrycan 

en tank met de Autofiller zonder te 

knoeien. U tankt op deze manier niet 

alleen eenvoudig, maar ook veilig  

en u voldoet aan alle regelgeving.

Autofiller:  
stopt wanneer de tank vol is
De Autofiller beschermt u en uw omgeving tegen 
het onnodige directe contact met de brandstof 
door het unieke dampretoursysteem. De comple-
te afdichting op iedere tank zorgt er namelijk voor 
dat er geen benzinedampen vrijkomen. De ben-
zinedamp uit de tank wordt in de jerrycan gezo-
gen. Wanneer de tank vol is, stopt de Autofiller 
automatisch met tanken. Hierdoor hoeft u nooit 
meer te knoeien!

Juiste etikettering
De Aspen 5 liter jerrycan is voorzien van de juiste 
etikettering met gevaarsymbolen. De sleeve zit strak 
om de jerrycan heen en laat dus niet los zoals dat 
bij stickers het geval is. U voldoet aan alle regelge-
ving wanneer u met de Aspen 5 liter jerrycan op 
pad gaat. Aspen is niet giftig en hoeft daarom 
geen milieugevaarlijke symbolen te vermelden.

Enige benzine zonder  
‘dode-vis-symbool’
Aspen alkylaatbenzine hoeft als 
enige benzine niet het symbool 
‘milieugevaarlijk’ te dragen. Ge-
wone benzine maar ook andere 

alkylaatbenzines dragen dit symbool wel. Produc-
ten met dit symbool zijn vergiftig voor in het water 
 levende organismen en kunnen bijvoorbeeld sterf-
te van vissen veroorzaken.

Verbod op overtappen van benzine  
in een opslagvoorziening 
Volgens artikel 3.1.4 van de PGS15 is het niet toege-
staan om benzine over te tappen in een opslagvoor-
ziening. Dit kan alleen als er een speciale vergunning 
voor afgegeven wordt. In een opslagruimte mogen 
dus geen jerrycans gevuld worden. Wij adviseren 

daarom Aspen alkylaatbenzine altijd in 5 liter jerry-
cans aan te schaffen. Daarmee wordt onnodig over-
tappen van benzine voorkomen en wordt ook op dit 
vlak aan alle wettelijke eisen voldaan.

Combihandle:  
benzine en kettingzaagolie in één hand 
Met de combihandle neemt u uw kettingzaagolie in 
één hand mee met uw jerrycan Aspen 2 FRT. De  
kettingzaagolie vult u eenvoudig bij in de oliekan. Wan-
neer de benzine op is klikt u simpelweg een nieuwe 
5 liter jerrycan Aspen 2 FRT aan de oliekan. Zo hoeft 
u de benzine niet onnodig over te gieten en voorkomt 
u knoeien en blootstelling aan benzinedampen.  
Ook voor uw vijlen is er plaats in de houder van de 
combihandle. Gebruik de combihandle in combina-
tie met de Autofiller voor de Aspen 5 liter jerrycan.

Beter voor mens, machine & milieu!

De 5 liter voordelen op een rij:

- Knoeivrij tanken

- Efficiënt en veilig

- Geen tankfouten meer

- Voldoet aan alle regels

Rode en blauwe jerrycans:  
geen tankfouten meer
Aspen 2 FRT zit in een rode jerrycan en Aspen 4 zit in 
een blauwe jerrycan. Door het kleurensysteem voor-
komt u tankfouten. Er gaat nogal eens iets mis doordat 
er verkeerde benzine in een machine wordt getankt. 

In het ergste geval loopt uw motor vast 
en heeft dit dure reparaties of zelfs de 
aanschaf van een nieuwe machine tot 
gevolg. Voorkom vergissingen en maak 
gebruik van het  kleurensysteem. Er zijn 
speciale rode en  blauwe Aspen stickers 
verkrijgbaar bij uw verkooppunt die u op 
uw machine kunt plakken. Dan weet u 
zeker dat u altijd de juiste benzine tankt!

Nieuwe jerrycan:  
kwaliteitsgarantie door batchnummer 
De kwaliteit van uw Aspen alkylaatbenzine is gega-
randeerd door de verzegelde dop en de vermel-
ding van het batchnummer op de jerrycan. Herge-
bruik uw Aspen 5 l i ter jerr ycan niet. U i t 
veiligheidsoverwegingen is het beter als u steeds 
een nieuwe jerrycan koopt. Door verhoogd brand-
gevaar en ongevallenrisico’s is het wettelijk niet toe-
gestaan om benzine uit een vat over te tappen als 
men hier geen aparte vergunning voor heeft. Bo-
vendien werkt een nieuwe jerrycan veel schoner!

Autofiller:
Stopt automatisch

UN  Keurnummer

Juiste  etikettering
met gevaar - 

symbolen

Vlamsticker   
verplicht  bij vervoer

Kwaliteitsgarantie 
door batchnummer
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volgende levering Aspen kosteloos retourgenomen. 
Geef van te voren aan uw Aspen verkooppunt door 
dat u een pallet leeggoed retour heeft.

De lege jerrycans worden gerecycled
De jerrycans worden vermalen tot korrels die  terug 
de kunststofindustrie ingaan voor de productie van 
allerlei plastic producten, zoals weer nieuwe jerry-
cans. Uw gebruikte jerrycans worden niet opnieuw 
 gevuld, omdat niet zeker is dat ze na gebruik nog 
voldoen aan alle regelgeving. Benzine moet name-
lijk te allen tijde in een UN gekeurde verpakking 
 vervoerd worden. Daarom vult Aspen haar produc-
ten altijd in een nieuwe verpakking af zodat u zeker 
weet dat u aan alle wettelijke eisen voldoet! Er zit 
geen statiegeld op de verpakkingen.

De voordelen op een rij:

• Altijd een nieuwe jerrycan 

• Duurzaam door recycling

• Gratis opgehaald

Vouw de retourdoos uit op een eu-
ropallet en stapel hierin de lege 
Aspen jerrycans met dop.  Gebruik 
de kartonnen tussenplaten om de 
jerrycans per laag te stapelen. Deze 
worden altijd meegeleverd met uw 
nieuwe pallet Aspen.

Het Aspen 5 liter concept:
eenvoudig, veilig & efficiënt

U kunt ook een halve pallet bestellen
Is een hele pallet Aspen producten te veel voor u? 
Tegen een kleine transportbijdrage kunt u er ook 
voor kiezen om een halve pallet te laten komen. Een 
halve pallet betekent 270 liter aan producten. De 
transportbijdrage is vaak goedkoper dan op en neer 
rijden naar uw verkooppunt. 

Vraag bij uw verkooppunt naar de  mogelijkheden 
of kijk op www.aspen-benelux.nl voor meer in-
formatie over palletsamenstellingen.


