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SIDIbonN DOEN !!!
GEWOO

D U I D E L I J K E K A R I N F O R M AT I E vo o r t r a n s p o rt
De Sierteelt Distributiebon
“SIDIbon” is uniek!
De Sierteelt Distributiebon
is bedoeld voor het invullen
en printen van een logistiek
begeleidingsdocument.
Deze SIDIbon kan gebruikt
worden voor stapelwagens
en denen waarop de FHA
aan- en afvoerbrief ontbreekt. De barcodes op de
SIDIbon geven de mogelijkheid om de informatie te
scannen en te gebruiken
voor track & trace informatie.

De barcodes op de SIDIbon
zijn opgebouwd uit de
door Floricode ontwikkelde
bedrijf en locatie codes. In
de sierteeltsector voorziet
Floricode alle laad- en loslocaties van een unieke en
uniforme locatiecode. Met
de uniforme codering
spreekt iedereen in de sier-

teeltsector dezelfde logistieke taal. Dit leidt tot minder
onnodig ‘zoekverkeer’, een
betere logistieke planning
en minder fouten. Alle locaties op de veilingterreinen
in Nederland, handelsbedrijven en kwekerijen zijn
voorzien van een unieke
GS1 locatiecode.
De afzender kan de SIDIbon
gratis online aanmaken en
uitprinten via
www.sidibon.nl, u kunt hier
alle informatie via het zoekscherm ingeven. Denk hierbij aan de opdrachtgever,
herkomst, bestemming,
transportdrager en aantal.

Voorwaarden voor het
ingeven van de opdrachtgever, herkomst en bestemming is dat de opdrachtgever over een bedrijfscode
beschikt. Voor de herkomst
en bestemming moet een

locatiecode beschikbaar
zijn. Aanvragen van en
informatie over bedrijf en
locatie codes kunt u vinden
op www.floricode.com
SIDIbon in praktijk
In de praktijk maakt CAAC
gebruik van de bedrijf &
locatie codes. De uitgevoerde werkzaamheden worden eenvoudig in onze
systemen vastgelegd.
De wijze van registratie
bespaart veel tijd en is
administratief inzichtelijk.
SIDIbon is gebaseerd op
Floricode & FloraHolland
standaarden en kan in de
hele sierteeltketen gebruikt
worden. Het resultaat en de
voordelen van SIDIbon zijn
fenomenaal en wordt op
grote schaal in de sierteeltketen gebruikt tijdens transport.

Sidibon, waar gebruiken wij die voor
C.A.A.C. verzorgt op FloraHolland Aalsmeer logistieke
diensten voor kwekers,
vervoerders en kopers. De
hoofdactiviteiten bestaan
uit interne distributie, KOA
diensten en een landelijk
sierteelt depot voor onze
klanten.
Voor interne distributie is
het gebruik van de SIDIbon

uitermate geschikt. De op
de SIDIbon vermelde opdrachtgever barcode gebruiken wij voor de aflevering/overdracht van de
karren, dit in combinatie
met het gele locatie barcode bordje dat op elke
koperslocatie binnen het
FloraHolland Aalsmeer
complex aanwezig is.

Binnen ons depot gebruiken wij de SIDIbon voor
registratie van de aangebrachte karren, deze informatie wordt digitaal naar
onze klanten verstuurd
zodat zij deze info direct
kunnen vergelijken met de
ontvangen transportopdrachten en eventueel de
planning hierop aanpassen.

SIDIbon website

Voorbeeld SIDIbon

www.
sidibon
.nl

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.caac.nl of neem voor vragen contact met ons op:
Email: info@caac.nl

Telefonisch: Maurice 0297 390829, Mart 0297 390830

