
Centrale Ontvangst, Expeditie, en Post uit het Nat.Lab. Journaal van 15-06-1990
Ben Bouwmans geeft een schets van zijn afdeling.

In onze groep werken 23 mensen, waarvan 13 van de firma Aarts. Wij ontvangen, controleren, verwerken en 
bezorgen alle binnenkomende goederen en dat zijn er zo'n 47.000 stuks per jaar!
Op het complex Waalre verzorgen wij verhuizingen en de opbouw van tentoonstellingen zoals de CRE. Wij 
transporteren apparatuur en goederen binnen het Nat.Lab., het Projectencentrum Geldrop en het Instituut 
voor Perceptie Onderzoek (5000 opdrachten per jaar).
In opdracht van het Chemicaliën-bulk-magazijn WAU worden gascilinders getransporteerd. Ook het 
transport van vloeibare stikstof valt onder onze werkzaamheden.
Wij dragen ook zorg voor alle zendingen vanaf het Nat.Lab. naar bestemmingen over de gehele wereld. 
Hiervoor onderhouden wij goede contacten met Inkoop, Philips Internationale Expeditie, douanezaken, 
speciaal transport, pakkerij Veldhoven, DHL, Philexpress, enz. Eigen chauffeurs halen en brengen goederen, 
zoals stadsaankopen, vertrouwelijke stukken en zeer breekbare apparatuur.
Er wordt kritisch bekeken wat de goedkoopste en snelste manier van verzenden is.

Onze postmannen verzorgen alle inkomende en uitgaande post, evenals spoedzendingen via koeriers als 
DHL; dit betreft allen brieven en documenten. Alle goederen dienen bij de expeditie te worden aangeleverd.
Belangrijk om te weten:
-  Bijna alle zendingen die buiten Inkoop/Expeditie om gaan, lopen onnodige vertraging op.
-  Alle zendingen naar het buitenland gaan via de douane en hierbij horen de benodigde papieren; daar zorgen 
wij ook voor.
-  Apparatuur van het Nat.Lab. bestemd voor andere bedrijfsonderdelen, veiling, sloop of derden moeten bij 
de heer Luiken (Admie) worden aangemeld i.v.m. de desinvesteringsprocedure.
-  Adreswijzigingen moeten tijdig aangeleverd worden aan onze Postmannen en de heer van Barschot (WL).
   Verhuisformulieren vindt u bij de postboxen en de afdeling-secretaressen.
-  Bij verhuizingen binnen het laboratorium dient u te zorgen dat kasten en buro's leeg zijn. Verhuisdozen zijn 
via de expeditie te verkrijgen.
Expeditie: Bouwmans/Vlemmix 42800/42550


