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Abstract 

This report is about the policy with regard to the developments of delivering cellar beer. Cellar 
beer is beer that is delivered in I 000 litre tanks which are installed at the customer site. The 
transportation costs of cellar beer are analysed and a model is made. The influence of the 
different developments on the transportation of cellar beer are calculated. 
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Executive summery 

At the end of my study Technology Management at the university of Eindhoven, I have done 
my project at Heineken. The title of the project is "The policy developments with regard to the 
delivery of cellar beer" . I started with the project at the beginning of January 1997 and the 
project was finished at the end of June 1997. 

Heineken is one of the largest breweries in the world. In 1996, 70.7 million hectolitres ofbeer 
was brewed under supervision of Heineken. Production takes place in more than 100 breweries 
in over 50 countries. The headqaurter of the company is located in Holland. Here, Heineken 
has two big operating companies, one in Zoeterwoude and one in 's-Hertogenbosch as wll as a 
few smaller one' s. A special way of delivering beer takes place from the brewery in 's
Hertogenbosch. They deliver cellar beer to Hotels, restaurants and pubs (premise-market) with 
a high sale of beer. The co-ordination and transportation of cellar beer is executed by the 
department cellar beer transport. The transportation takes place with 23 special trucks. 

Cellar beer is beer that is delivered in tanks that are installed at the customer site. In 
consideration with the customers, Heineken installed a cellar beer installation at customers 
generating a sales volume higher than 200 HL per year . The installation consists of two or 
more I 000 litre tanks that are placed into a cold storage container. 

The management of Heineken has some ideas about the future of cellar beer. I have examined 
the consequences of some of these ideas for the physical distribution. The goal of the project 
was to give a deeper understanding of the transportation costs of delivering cellar beer so that 
management can make their policy. The basic question is, what are the costs with regard to 
the ideas of cellar beer and how can the 
developments minimise the transportation 
costs? 

First, the transportationcosts are analysed. 
To put the different factors together, a 
model can be made. As a key factor in the 
model, the transportation costs per carried 
hectolitres cellar beer are chosen. The 
model is shown in figure I . 

The costs are divided into fixed costs and 
variable costs. The fixed costs of the 
complete fleet of trucks are one third of the 
total costs. One important factor is the 
degree of occupation of the fleet of trucks. 
On a weekly day, the average occupation 
degree is 45% including the preparing time 
on the brewery ( 45% of 23 filled trucks 
(2450 HL) and 24 hours) . This means that 
the trucks are not used effectively. 
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An analysis of the current situation of the transportation gives us the following key figures, 
shown in table 1. 

93 km 2 hours 34 min 

Table 1: Key figures current situation of transport of cellar beer 

Information gathering: 
Gathering of information is an important part of the study. The following manners are used to 
gather this information: 

speaking with the people of the department cellar beer transportation 
information out of the financial book-keeping 
information out of a databaseprogram Paradox. This program is used by the department 
for registering information of orders, tours, customers etc .. 
information by simulation of tours with the tourplanningprogram CarGo. The 
department uses this program for planning the tours for the next day. 

The project is divided into three subjects: 
One: The transportation under own control or to be contracted out to transportation 

companies. 
Two: The type of truck that must be used for transportation of cellar beer 
Three: The developments with regard to cellar beer 

I : The transportation under own control or to be contracted out to transportation 
compames 
There are three possibilities with regard to the control of the transportation: 
* Take all transport under own control 
* To contract all transport to transport companies 
* Some cars under own control and some cars contracted out to transport companies 
At the moment, 8 trucks are under own control and 15 trucks are contracted out to two 
transport companies. The question is : what to do in the future with the control of the trucks? 
Before one can decide, it is important to_rnake.thLe. .i:-o.nsideratio.ns; 
I: The market- and demand circumstances 
2: The availability of manpower and materials 
3: The social factor 
4: The strategy factor 
5: The economical consideration 
Conclusion: To contract all transport to transport companies, this has a lot of advantages. 
Economical, it is advisable to contract out all transport. It is 8% cheaper than the current 
situation. Another advantage is that manpower can be used more flexible. The social factor 
makes it difficult to change to a situation of complete contracting. A social plan for the own 
drivers must be made with a lot of care. Commotion can damage the customer service and can 
indirectly costs a lot of money. 
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2: The type of truck that must be used for transportation of cellarbeer 
The choice of the type of truck can be divided into to questions, i.e.: 
- a strategical choice: The right truck must be available. 
- a operational choice: The planner must plan the right truck for the right track. 
For the operational choice, the different trucks must be compared to each other. A few of the 
factors out of figure I are used to define the different types of trucks. See table 2 for the key 
factors per type of truck . 

70HL truck 5.36 263 8.44 62.05 0.89 0.35 
80 HL truclc. 5.89 285 9.41 71.00 0.89 0.39 

140 HL truck 9.()2 301 10.96 113.21 0.81 0.46 
150 HL truck 9.46 107 11 .92 124.81 0.81 0.50 

Table 2: Key factors per truck type at the current situation 

From the calculation of the variable costs the following conclusion can be drawn: 
The lowest variable cost per HL has the own 70 HL truck. 
The highest variable costs per HL has the contracted 70 HL truck. 

For the strategical choice, the trucks must also be compared to each other. Only the questions 
are now: "When Heineken invests in trucks, what kind of truck must they buy? What are the 
restrictions?" . 
For answering these questions four aspects are explored. 
I. Capital budgeting (Nett Present Value) 
2. Attainableness of the customers 
3. Maximum allowed tourtime 
4. Developments cellarbeer 

The following conclusion can be drawn: 
* A 150 HL truck has the lowest costs per HL. 
* 15% of the customers can not be reached with a 140 HL or 150 HL truck . 
* The CAO of the own truck drivers gives a problem with the allowed tourtime. A own driver 

may drive maximum 12 hours a day and in 14 days in total 84 oc· 1n,,T!, l.f11tlu'J'S'.h1'f b:fVu .. Y: he 
get 50% bonus. A contracted driver may drive maximum 15 hours a day and get no bonus 
from Heineken. 

* Developments can influence the desired type of truck. A smaller drop size (#HL/order) or 
greater distance between customers makes it necessary that the trucks are smaller. This 
because of the maximum allowed tour time. 

3: The developments with regard to cellarbeer 
In the project five developments are investigated. Some developments are placed together 
because they have a great influence on each other. The calculated savings are based on only the 
variable transportation costs (direct costing). Each of the developments will be discussed. 

3.1 : Tanksize 'small'cellar beer customers 
' Small'cellar beer customers are those customers that generate a sales volume per year 
between the I 00 and 200 HL. Till this moment Heineken installs a cellar beer installation only 
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at the customer site that generate a sales volume of 200 HL per year or more. There are two 
problems with installing tanks at ' small ' cellar beer customers, i.e.: the tap time and the cost of 
the installation. 
The tap time of cellar beer is guaranteed by Heineken for three weeks. This means that 
customers with sales of 200 HL per year or higher can get a tank of 1000 litre. A customer 
with sales of 150 till 200 HL per year can get a tank of maximum 7 50 litre and customers with 
sales between the 100 and 150 HL per year a maximum of 500 litre. 
An investigation about the price of the installation leads to the conclusion that the costs of the 
current installation are to high for 'small'cellar beer. Heineken develops a smaller installation 
for less money. 
A problem is that the tap time and the cost price influences the tank size and the tank size 
influences the maximum drop size per delivery. A smaller drop size per delivery gives a higher 
delivery cost per HL. 

3 .2: Region distribution 
Heineken delivers cellarbeer following the principal of region distribution. Region distribution 
means that Holland is divided into five regions. Every region will be delivered on a fixed day of 
the week. The customers are called two days before their delivery day and asked for their 
order. One day before the delivery day the planning is made. Some customers are not happy 
with this principal. Heineken wants to know what it costs if the principal of region distribution 
would be given up. 

A few simulations are carried out to see the 
reaction of the transportation cost per HL cellar 
beer, both the tanksize and the abolition of 
region distribution are tested. The results of the 
simulation are shown in figure 2. 

Conclusion: 
The extra cellar beer customers lowers the drop 
size per order. For extra orders with a drop size 
of l 000 litre, the costs will be approximately 
equal. For extra orders with a drop size of 750 
litre, the cost will decrease with 8% by 1400 
extra customers. 
The transportation costs will decrease with 15% 
if Heineken decides not to work following the 
principle of region distribution. 

3.3 Topping up 

VERLOOP: Transportkosten per HL 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 
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:g 5,50 -
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8_ 5,00 ~r::::::::.~---:~~~~---~ 
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1790 2290 2790 3290 
totaal aantal klanten 

-+- ndien 750 liter tanks & geen regio-distributie 
~ ndien 1000 liter tanks & geen regio-distributie 
.......,._ ndien 750 liter tanks & met regio-distributie 
-M-- ndien 1000 liter tanks & met regio-distributie 

Figure 2: Results simulation tanksize and 
region distribution 

Topping up means that a tank that is not empty will be filled. Topping up is only guaranteed 
when the tap time is not past before the tank is empty. Before you can say something about the 
savings through topping up, you must know something about the order pattern of the 
customers. At this moment the customers do not order their maximum quantity. By getting the 
customer to order the maximum quantity, Heineken can gain a maximum realisation of savings 
of 25% of the total variable transportation cost. By topping up (maximum tap time 3 weeks) 
Heineken can gain an extra saving of maximum 2% of the variable costs. 
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3.4 Telemetry 
Telemetry is measuring the condition of a cellar beer tank from a customer at a distance. You 
can measure if the tank is empty, if the tank is cleaned etc .. Very often the truck drivers see 
that a tank can not be filled because it is not clean or etc .. The maximum saving by installing 
telemetry is 9% of the variable transportation costs. 

Conclusion: 
By getting the customers to behave better with regard to their order behaviour and their 
delivering behaviour, Heineken can save maximum 36% of the variable transportation costs. A 
bonus system for customers with a positive behaviour with regard to Heineken seems to be a 
possibility. 

3. 5 Policy with regard to town centres 
8% of the customers can not be reached with a 140 HL or 150 HL truck. For this customers 
Heineken has smaller trucks, 70 HL and 80 HL trucks. This customers give a decrease of the 
variable transportation cost of 6%. An opion could be the use of a special truck, call city 
hopper. This truck could make it possibility that the special customers can be reached with a 
140 HL truck. Further investigation is necessary at this point. 
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Samenvatting 

Ter afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de universiteit van Eindhoven heh 
ik mijn afstudeerstage gedaan bij Heineken. De titel van het onderzoek is 
"Beleidsontwikkelingen leveranties kelderbier" . Het onderzoek is uitgevoerd van begin januari 
tot en met eind juni 1997. 

Heineken is een van de grootste brouwerijen in de wereld. In 1996 werd onder toezicht van 
Heineken 70, 7 miljoen hectoliters bier gebrouwen. Het brouwen van bier vindt plaats in meer 
dan 100 brouwerijen verdeeld over 50 landen. Het hoofdkantoor van Heineken bevindt zich in 
Nederland. In Nederland heeft Heineken twee grote werkmaatschappijen, een in Zoeterwoude 
en een in 's-Hertogenbosch en een aantal kleinere. Vanuit de brouwerij in 's-Hertogenbosch 
worden hotels, restaurants en cafe's met een grote bieromzet op een speciale manier beleverd, 
namelijk met behulp van kelderbier. De coordinatie van het transport en het transport zelf van 
kelderbier wordt uitgevoerd door de afdeling kelderbiertransport. Voor het transport wordt 
gebruik gemaakt van 23 speciale kelderbierauto's. 

Kelderbier is bier dat wordt afgeleverd in tanks die gei"nstalleerd zijn bij de klant. In overleg 
met de klant _wordt er bij klanten met een omzet hoger dan 200 HL per jaar een kelderbier
installatie geplaatst. De installatie bestaat uit twee of meer 1000 liter tanks. Deze tanks warden 
geplaatst in een koelcel. 

Het management van Heineken heeft een aantal ideeen over de toekomst van het kelderbier. 
Mijn taak was het onderzoeken van de consequenties voor de fysieke distributie van deze 
ideeen. Het doel van het onderzoek was het geven van inzicht in de transportkosten van het 
afleveren van kelderbier, zodat het management haar beleid kan bepalen. De vraag die dan rijst 
is: "Wat zijn de kosten die samenhangen met een aantal beleidsontwikkelingen van kelderbier 
en hoe kunnen deze kosten warden geminimaliseerd?" . 

Ten eerste zijn de transportkosten geanalyseerd. Door de verschillende factoren met elkaar in 
verband te brengen kan er een model gemaakt warden. Als uitgangskengetal in het model is 
gekozen voor het kengetal : transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier (KST/HL). Dit 
kengetal bestaat uit de totale transportkosten enerzijds en het vervoerde volume anderzijds. 
Het model is weergegeven in figuur 1. 

De transportkosten zijn verdeeld over vaste en variabele kosten. De vaste transportkosten zijn 
een derde dee! van de totale transportkosten. 
Een ander belangrijk kengetal is de benuttingsgraad van het wagenpark. Op een doordeweekse 
dag is de gemiddelde benuttingsgraad 45%. Dit is inclusief de voorbereidingstijd (reinigen en 
vullen) van de kelderbierauto op de brouwerij (45% van 23 gevulde auto's (2450 HL) en 24 
uur). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de auto's niet efficient gebruikt worden. Om een 
indruk te krijgen van de verschillende kengetallen is de huidige situatie geanalyseerd. De 
waarden zijn weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1: Kengetallen huidige situatie tansport van kelderbier 

Informatie verzamelen: 

12,45 HL 
15,98 HL 

Het verzamelen van informatie was een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek. Deze 
inf ormatie heb ik op de volgende manieren verzameld : 
- het praten met mensen van de afdeling kelderbiertransport 
- de informatie uit de financiele adrninistratie 
- de informatie uit het programma Paradox. Dit programma wordt gebruikt door de afdeling 

voor het vastleggen van informatie over orders, ritten, klanten etc .. 
- de verkregen informatie door middel van het simuleren met het programma CarGo. De 

afdeling gebruikt dit programma voor het maken van ritplanningen. 
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Het onderzoek is opgedeeld in drie onderwerpen: 
Een: Het transport in eigen bebeer of bet uitbesteden van transport aan 

transportbedrijven. 
Twee: Het type auto dat gebruikt moet worden voor bet afleveren van bier. 
Drie: De ontwikkelingen met betrekking tot kelderbier 

1: Het transport in eigen beheer of het uitbesteden van transport aan transportbedrijven. 
Er zijn drie mogelijkheden met betrekking tot het beheer van het transport: 
• al het transport in eigen beheer 
• al het transport uitbesteden aan transportbedrijven 
• een deel van het transport in eigen beheer en een deel van het transport uitbesteden aan 

transportbedrijven 
Op dit moment zijn er 8 auto's in eigen beheer en 15 auto's uitbesteed aan transportbedrijven. 
De vraag is wat moet er in de toekomst gebeuren met het transport? 
Voordat daarover iets besloten kan worden, is het noodzakelijk dater een aantal overwegingen 
gemaakt worden: 
1: de markt- en vraagomstandigheden 
2: de beschikbaarheid van personeel en materieel 
3: het sociale aspect 
4: de strategische factor 
5: de financieel-economische overweging 
Conclusie: Het uitbesteden van het transport heeft een aantal voordelen. Economische gezien 
is het verstandig het transport uit te besteden. Al het transport uitbesteden is 8% goedkoper 
dan de huidige situatie. Een ander voordeel is dat het personeel flexibeler ingezet kan worden. 
De sociale factor maakt het moeilijk om over te gaan op het compleet uitbesteden van het 
transport. Een sociaal plan voor de eigen chauffeurs moet met veel zorg samengesteld worden. 
Onrust onder het personeel kan leiden tot verlaging van de customer service en kan indirect 
een hoop geld kosten. 

2: Het type auto dat gebruikt moet worden voor het afleveren van bier. 
De vraag met betrekking tot de keuze van het in te zetten type auto kan gesplitst worden in: 
• een strategische vraag: Het zo goed(koop) mogelijk ter beschikking stellen van de gewenste 

wagentypes. 
• een operationele vraag: Het op een juiste manier inzetten van de verschillende wagentypes. 
Voor de operationele keuze is het belangrijk dat de verschillende type auto's met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Een aantal kengetallen uit figuur I zijn bepaald voor de 
verschillende type auto's, zie tabel 2. 

5,36 
5,89 
9,02 
9,46 

263 
285 
301 
307 

Table 2: Kengetallen per auto type 
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Uit de berekening van de gemiddelde variabele kosten kan de volgende conclusie getrokken 
warden: 

- de laagste kosten per 1-Il.. hebben de eigen 70 1-Il.. auto's. 
- de hoogste kosten per HL hebben de 70 1-Il.. auto's van het transportbedrijf. 

Voor de strategische keuze moeten ook de verschillende type auto's met elkaar vergeleken 
warden. Alleen de vraag is nu: "Wanneer Heineken investeert in auto's, wat voor type auto 
zouden ze dan moeten kopen en wat zijn de randvoorwaarden?" . Voor het beantwoorden van 
deze vragen zijn vier aspecten onderzocht: 

1. Capital bugeting (Netto Contante Waarde) 
2. Bereikbaarheid van de klanten 
3. Maximum toegestane ritduur 
4. Ontwikkelingen kelderbier 

De volgende conclusies kunnen getrokken warden: 
• een 150 1-Il.. auto heeft de laagste kosten per HL 
• 8% van de klanten kan niet bereikt warden met een 140 of 150 1-Il.. auto 
• de CAO van de eigen chauffeurs geeft een probleem met betrekking tot de ritduur. Een 

eigen chauffeur mag maximaal 12 uur rijden per dag en in totaal 84 uur in 10 ritten verdeeld 
over 14 dagen. Wanneer hij meer uren werkt krijgt hij een toeslag van 50%. Een 
beroepschauffeur mag maximaal 15 uur rijden per dag en krijgt geen bonus voor overwerk 
van Heineken. 

• De ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het gewenste type auto . Een kleinere 
afleverhoeveelheid (#1-Il../order) of een grotere afstand tussen klanten kan ervoor zorgen dat 
er kleinere auto's il}gezet moeten warden. Dit wordt veroorzaakt door de beperking van de 
maximale ritduur. 

3: De ontwikkelingen met betrekking tot kelderbier 
In het onderzoek zijn vijf ontwikkelingen onderzocht. Een aantal ontwikkelingen zijn samen 
bekeken omdat ze elkaar sterk be'invloeden. De berekende besparingen zijn gebaseerd op alleen 
de variabele kosten. 

3.1: Tankgrootte 'klein'kelderbierklanten 
'Klein'kelderbierklanten zijn klanten met een omzet per jaar tussen de 100 en 200 HL. Nu 
installeert Heineken alleen maar kelderbiertanks bij klanten met een omzet hoger dan 200 HL 
per jaar. Twee problemen doen zich voor met betrekking tot 'klein'kelderbierklanten, namelijk: 
de taptijd en de kostprijs van een installatie. 
De gegarandeerde maximale taptijd van kelderbier bedraagt drie weken. Dit wil zeggen dat 
klanten met een omzet vanaf 200 HL per jaar in aanmerking komen voor 1000 liter tanks. 
Klanten met een omzet tussen de 1 SO en 200 HL per jaar kunnen maximaal een tank krijgen 
van 750 liter en klanten met een omzet tussen de 100 en 1 SO HL per jaar maximaal tanks van 
500 liter hebben. 
Een onderzoek naar de kostprijs van de installatie geeft aan dat de huidige installatie te duur is 
voor 'klein'kelderbier-klanten. Heineken is op dit moment een kleinere installatie aan het 
ontwikkelen die een lagere kostprijs heeft. Het probleem is dat de taptijd en de kostprijs van de 
installatie invloed hebben op de tankgrootte en dit be'invloed weer de maximale hoeveelheid 
per aflevering. Een kleinere hoeveelheid per aflevering veroorzaakt hogere afleverkosten per 
1-Il... 
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3. 2: Regio-distributie 
Heineken belevert zijn klanten met kelderbier volgens het principe van regio-distributie. Met 
regio-distributie wordt bedoeld dat Nederland ingedeeld wordt in vijf regio's. De klanten 
zullen, afhankelijk van de regio waarin zich bevinden, beleverd worden op een vaste dag in de 
week. Twee dagen voor hun vaste afleverdag wordt de kl ant gebeld en gevraagd of hij een 
bestelling heeft. Een dag voor de afleverdag wordt de planning gemaakt. Een aantal klanten is 
niet blij met de vaste afleverdag. Heineken wil weten wat het kost om het principe van regio
distributie afte schaffen. 

Er zijn een aantal simulaties uitgevoerd om de 
verandering van de transportkosten per HL ten 
gevolge van de extra 'klein'kelderbierklanten en 
ten gevolge van het afschaffen van regio
distributie vast te stellen. De resultaten van de 
simulaties zijn weergeven in figuur 2. 

Conclusies (3 .1 en 3.2): 
Door de kleinere orders(# HL) van de extra 
'klein'kelderbier-klanten zal de gemiddelde 
afleverhoeveelheid per order dalen. De 
gerniddelde kosten per HL zal ongeveer gelijk 
blijven als er extra orders van 1000 liter 
bijkomen. Bij extra orders van 750 liter 
(ongeveer 1400 klanten) zullen de gemiddelde 
kosten per HL stijgen met 8%. 
De transportkosten per HL zal dus met 

..J 
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VERLOOP: Transportkosten per HL 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 
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--- ndien 1000 liter tanks & geen regio-dislributie 
-..- hdien 750 liter tanks & met regio-distributie 
~ hdien 1000 liter tanks & met regio-distributie 

Figuur 3: Resultaten simulaties 

ongeveer 15% stijgen als Heineken besluit regio-distributie af te schaffen. 

3.3 Bijvullen 
Met bijvullen wordt bedoeld dat een tank die nog niet leeg is wordt gevuld. Bijvullen is alleen 
verantwoord als de tank leeg is voordat de maximale taptijd van 3 weken is verstreken. 
Voordat er iets gezegd kan worden over het bijvullen van de tank is het noodzakelijk om meer 
te weten over het bestelpatroon van de klanten. In 1996, bestelden de klanten niet hun 
maximale bestelhoeveelheid per order. Als de klanten maximaal zouden bestellen dan zou dit 
een besparing voor Heineken op leveren van maximaal 25% van de variabele transportkosten. 
Door het bijvullen (maximaal 3 weken taptijd) kan Heineken nog een extra besparing realiseren 
van maximaal 2% van de variabele kosten. 

3. 4 T elemetrie 
Telemetrie is het op een afstand meten van de toestand van een kelderbiertank van een klant. 
Gemeten kan worden of een tank leeg is, of de tank gereinigd is, enz .. Het komt regelmatig 
voor dat een kelderbierchauffeur niet kan lossen omdat er problemen zijn met de installatie van 
de klant. De maximaal te realiseren besparing die met telemetrie kan worden gerealiseerd 
bedraagt 9% van de variabele kosten. 
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Conclusie (3 .3 en 3.4) 
Door klanten zo ver te krijgen dat ze een beter bestel- en aflevergedrag vertonen, kan door 
Heineken een besparing gerealiseerd worden van maximaal 36% van de variabele kosten. Een 
bonussysteem in de hoop dat de klanten een positiever gedrag ten opzichte van Heineken gaan 
vertonen kan misschien een optie zijn. 

3.5 Binnenstedenbeleid 
8% van de klanten kan niet bereikt worden met een 140 of 150 HL kelderbierauto. Voor deze 
klanten heeft Heineken kleinere auto's, 70 en 80 HL. Doordat deze klanten niet bereikt kunnen 
worden met'een 140 HL stijgen de variabele kosten met 6%. Wanneer men een speciale auto's 
"city hopper" inzet is het waarschijnlijk wel mogelijk wel alle klanten te bereiken met een 140 
HL auto. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. 
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Voorwoord 

Als afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de universiteit van Eindhoven heb 
ik een afstudeerstage gedaan bij Heineken. De titel van het onderzoek is "Beleidsontwikkelin
gen leveranties kelderbier" . Het onderzoek is uitgevoerd van begin januari tot en met eind juni 
1997. 

Ik heb met veel plezier stage gelopen bij Heineken. De prettige samenwerking met de afdeling 
kelderbiertransport en de goede begeleiding van Martin Kroon hebben daar toe een grote 
bijdrage geleverd. Ik wit hun daarvoor bedanken. 
Tevens wit ik de heer van Bel bedanken voor de begeleiding vanuit de T.U . Eindhoven. 

Richard Voetelink 
Veldhoven, 24 juni 1997 
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1. Opdrachtformulering 

1. 1 Aanleiding van het onderzoek 

In de afgelopen 15 jaar heeft er binnen de tapbierstroom een verschuiving plaats gevonden van fustbier 
naar kelderbier. Het kclderbier is de oplossing voor de Horeca met een grotere omzet. Voor Heineken is 
het. com111ercieel gezien. een belangrijk 111iddcl om een horeca-ondeme111ing voor een betrekkelijk lange 
periode te binden aan het Heineken- of A111stel-merk. Bovendien is de kwaliteit van het kclderbier zeer 
goed en het bespaart het onge111ak van het verwisselcn van fusten. Keldcrbier is waarschijnlijk ook de 
oplossing 0111 aan de ARBO-wet te kunnen voldoen. een vol fust weegt na111clijk 6 7 kg. 
In 1979 is Heineken bego1men klantcn te voorzien van kcldcrbier-installaties. De 0111zet van deze klanten 
moest 111inimaal 300 HL per jaar zijn. dat is 12 fusten per week. De geplaatste kclderbier-installaties 
bcstaan uit minimaal drie I 000 liter tanks. kosten ongevcer f 39.000.= per installatie. 
Nadat de grotere klanten voorzien waren van kclderbier-installaties. is Heineken ook bij kleinere klanten. 
met een omzet van minimaal 200 HL per jaar. installaties gaan plaatsen. Dczc installaties bestaan 
meestal uit twee tanks van I 000 liter. 
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Figuur I. I: Pareto-analyse tapbieromzet 
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Figuur 1.2: kclderbierinstallatie 

In figuur 1.1 is de omzet van de kb.nten uitgezct tegen het aantal klanten. De klanten zijn gesorteerd 
naar grootte van hun omzet (van groot naar klcin). Uit de grafiek is af te lciden dat: 

I 0'¼, van de klanten zetten 41 '¼, van de totale omzet tapbier om (200HL of meer per jaar) 
16% van de klanten zetten 53% van de totalc omzet tap bier 0111 ( I 50HL of meer per jaar) 
22 % van de klanten zetten 6 I% van de totalc omzet tap bier 0111 ( 125 HL of meer per jaar) 
28'¼, van de klanten zetten 70% van de totale omzet tapbier 0111 ( I 00HL of meer per jaar) 

Het plaatsen van een kelderbierinstallatie wordt tot nu toe a Ileen gedaan bij klanten die 200 HL of meer 
omzetten per jaar. Van de ongeveer 2250 klanten die in aan111erking komen voor kelderbier zijn er tot nu 
toe (Jan. '97) in heel Nederland ongeveer 1800 Heineken/ Amstcl kcldcrbicr-installaties geplaatst. Dit 
wil zeggen ecn dekking van 80%,. Bij de klanten die niet voorzien zijn. is hct 0111 diverse rcdcncn nict 
mogclijk (locatie. de wil van de klant). 

Heineken overwccgt m, de klantcn met een klcinere omzct dan 200 HL tc gaan voorzicn van kcldcrbier. 
Het ondcrzoek heeft o.a. tot <loci inzicht te gcvcn in de gevolgcn en de logistieke 111ogclijkheden van deze 
ontwikkeling: 'klein' kelderbier. 
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1.2 Opdrachtbeschrijving 

1.2.l Achtergrond opdracht 
Ecn rcgclmatig terugkomcndc vraag is in hct algemcen: "Wat zijn de gevolgen van cncrlei vcranderingen 
die plaats vinden voor de fysickc distributicT. Dcze vraag hccft de afdcling kclderbiertransport zichzclf 
ook gestcld. De bestaandc aflevcrproccdure is gekozen na afweging van een aantal factorcn . Wijzigingen 
in dczc factorcn kunncn lciden tot hcrorientatie van de mcthodiek en uitvocring van hct vervocr. Op hct 
gebied van kcldcrbier vindcn een aantal wijzigingen plaats . De bedoelde wijzigingen houden onder 
mcer verband met: 
Marktverhoudingen: 

kostcnverhouding: 
infrastructuur: 

• aantal aflcverpunten (klcin kclderbier) 
• scrviccgraad (bijvullen. uitbreiding aflevertijden) 
• ccn dccl van hct transport zelf blijven doen of gcheel uitbesteden 
• bcrcikbaarhcid van binnensteden 
• rijtijdcnregcling ( 12 uur of 15 uur maximaal) 

De wijzigingcn hebben ondcr andere invloed op het wagcnpark. Voor een goed wagcnparkbehecr moet 
rckcning wordcn gehoudcn met twee bclangrijkc aspecten, namelijk: 
I . hct zo gocd(koop) mogclijk ter heschikking stellcn van de transportmiddclcn 
2. hct zo efficient mogclijk inzetten van de wagens . 
Bovcnstaande aspccten zijn zcer verschillcnd en moeten ook anders beoordccld worden . 

Bij het ter beschikking stellen moct gelet worden op: 
• beschikbaar zijn van de gewenste wagentypes 
• in orde houden van de wagens (schoonmaken. onderhouden, enz.) 
• minimaliseren van vastc kosten 
• minimalisercn van variabele kosten. 

Bij het efficient inzcttcn van de wagens moct gelct wordcn op: 
• hct voldocn aan de wenscn van de afnemers (service) 
• zo weinig mogelijk uren onbcnut latcn (tijdsbenutting) 
• zo weinig mogelijk HL x kilometers onbenut latcn (capaciteitsbenutting) 

1.2.2 Probleemformulering 

Binnen Heineken zijn cen aantal ontwikkclingcn aan de gang met betrekking tot het kclderbier. 
Onderzocht moet wordcn wat de conscqucntics zijn van dcze ontwikkclingen voor het logistiekc traject 
van het kcldcrbicr. De volgcnde aspecten mocten meegenomen worden in hct onderzoek: 
• het installeren van "klcin 'keldcrbicrinstallaties 
• hct vcrlcngcn van de houdbaarhcid (nu 8 wcken) en de taptijd (nu 3 weken) van hct bier 
• het bijvullcn van nog nict legc tanks 
• het tocpasscn van telemetric (cen mectinstrument wordt bevcstigd aan de bcsturingskast van de tank. 

Dit instrument gceft mcetsignalen door via de telcfoon aan de afdeling kelderbier. Zij kan dan 
vaststellcn of: 
- ecn tank lceg is. 
- de tank al schoongemaakt is, 
- er geen storingen in de installatie zijn .) 

• het transportkcldcrbier naar binncnsteden 
• hct uitbrciden van de aflevertijden tot 24:00 of O I :00 uur 
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Doelstelling: 
lnzicht krijgcn in de transportkosten van kelderbier zodat een beleid met betrekking tot hct kcldcrbier 
uitgcstippeld kan wordcn. 

V raagstelling: 
Wat zijn de tranportkostcn die samenhangcn met een aantal beleidsontwikkclingen van hct kcldcrbier? 

Probleemstelling: 
Voor het bepaleli van het beleid ten aanzien van kelderbier is het noodr.akelijk om inzicht te 
hebben in de factoren die de hoogte van de transportkosten bepalen. 

1.2.3 Opdrachtformulering 

De opdracht is op te dclen in twee dclcn. Hct ccrstc dccl is ecn bclangrijk ondcrdecl van het twcede dcel. 
De opdracht bcstaat uit: 

1. Het maken van een model waaruit af tc lciden is wat de transportkosten voor het vervoeren van 
kelderbierbier zijn. Met bctrekking tot de kostcn van de keldcrbicrauto moet vcrgclekcn wordcn 
encrzijds de groottc van de auto (70 tot 150 HL) en anderzijds de inzet van eigen vervoer versus 
beroepsvervoer. Ook moet het huidige wagenpark beoordeeld worden en er moeten 
aanbcvelingen gedaan wordcn met betrckking tot de toekomstige invcsteringen. 

2. Ondcrzocht moet worden, welke consequenties de veranderingen in het kelderbiertraject hebben 
voor de planning, de kosten, de benutting van het vrachtwagenpark en de customer service. 
Het ondcrzock richt zich op de volgende veranderingen c.q. problemen: 
a. hct maximaal gebruik van de kelderbier-installaties van de klant 

(bijvullen, het lecg latcn staan van cen aantal tanks) 
b. het invoeren van 'klein 'kelderbier 
c. hct toepassen van telemetric (orderacceptatie, orderverstoringen) 
d. het uitbreiding van de aflevertijden van het bier 
e. het kclderbiertransport naar binnensteden 

Uitkomst 
Uit hct ondcrzock moet naar vorcn komcn ofhet noodzakelijk is het belcid ten aanzicn van 
planningsroutines, orderacceptatic-processcn en het wagenpark te wijzigen. 

1.2.4 Afbakening 
* In het onderzock is nict mecgenomcn wat de gevolgen voor de transportkostcn van het fustbier zullen 
zijn . Er is allcen gekeken naar het transport van keldcrbier. 
* Hct huidigc klantenbestand met de daaraan gekoppeldc ordcrverdcling is als uitgangspunt genomcn 
voor de simulatics. 
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1.2.5 Onderweksaanpak 

Als eerste is er cen oricnterend onderzoek uitgevoerd. De verschillende mcdewerkers van de afdeling 
kelderbicrtransport hebben uitgclegd wat de procedures zijn voor het kelderbiertransport . Tevens ben ik 
mee geweest met een kelderbicrchauffeur en heb ik ecn gesprek gehad met een Horeca
vcrtegenwoordiger. Vervolgens heb ik een onderzoeksplan gemaakt. Om het probleem op te oplossen is 
gekozen voor het uitvocren van een beschrijvend onderzoek. Met behulp van een DuPont schema is 
aangegeven wclke variabelcn invloed hebben op de hoofdvariabele. namelijk: de transportkosten per 
vervocrde hectoliter kclderbier. Om de invlocd van een aantal ontwikkelingen te onderzoeken is gekozen 
voor het uitvocren van cen aantal simulaties. Het uitvocren van cen simulatie maakt het mogelijk om 
veranderingen van de kengetallen van het model waar te nemen. als gevolg van manipulatie met de 
invocr gegevens . De simulaties zijn uitgevoerd met het routeplanningsprogramma CarGo. De planning 
wordt door de afdeling kclderbiertransport met behulp van dit progranm1a gemaakt. De uitkomsten van 
de verschillende simulaties zijn geanalyseerd en vervolgens zijn hier conclusies uit getrokken . De laatste 
fase van het onderzock bestond uit het maken van een rapport en het presenteren van dit rapport aan 
Heineken en aan de TU Eindhoven . 

1.2.6 Opzet van het rapport 

Het rapport is opgezet in de chronologische volgorde van het onderzoek. Ten eerste is het problcem 
geanalyseerd om daaruit de doel- en vraagstelling af te leiden . Deze doel- en vraagstelling hebben gcleid 
tot een probleemfonnulering (paragraaf 1.2.3). De probleemfonnulering is uitgewerkt in een 
opdrachtfonnulering (paragraaf 1.2.3). Vervolgens is bekeken op wclke manier het onderzoek het beste 
kon worden aangepakt (paragraaf 1.2 .5) . 

De opdrachtfonnulering is op te delcn in vier aspecten die onderling weer sterk aan clkaar gerelateerd 
zijn . De aspecten zijn: 
I . een model maken waaruit af te lciden is wclke factoren de transportkosten van kclderbier 

bcinvlocden. Door middcl van kengetallen kunnen die factoren gcanalyseerd worden. 
2. de keuze tussen eigen vervocr en berocpsvervoer 
3. de keuze van het wagentype 
4. de ontwikkclingen met betrekking tot het kelderbier 
lk heb gekozen om deze aspecten in dezelfde volgorde in het rapport op te nemen . 

De verschillende factoren die invloed hebben op de transportkosten van kelderbier zijn bepaald. De 
gevonden factoren zijn uitgedrukt in kengetallen. In hoofdstuk 2 wordt een model beschreven waaruit af 
te lcidcn is welke kcngetallen er invlocd hebben op het hoofdkengetal 'transportkosten per vervoerde 
hectoliter kelderbier'. Met behulp van dit model is het huidige transport geanalyseerd. Tevens is een 
analyse uitgevocrd met betrekking tot hct klantenbestand. 

In hoofdstuk 3 worden de vcrschillendc overwegingen beschreven die men moet maken om te kunnen 
beoordelen of hct transport het beste in eigen beheer kan zijn of dat het beter uitbesteed kan worden. De 
verschillende overwegingen zijn in paragraaf 3.4 geevalueerd en uit de evaluatie is een conclusie 
getrokken . 

Het kelderbier wordt getransporteerd met vijf verschillende typen kclderbierauto · s (70 HL. 80 HL 130 
HI, 140 HL en 150 HL). In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke aspecten van invloed zijn bij de keuze 
van het in te zetten wagentype. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in een operationcle keuze 
(paragraaf 4 .3) en in een strategische keuze (paragraaf 4.4). 
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De verschillende kelderbierontwikkelingen en de invloed van de kelderbierontwikkelingen op het 
transport worden besproken in hoofdstuk 5. Een aantal kelderbierontwikkelingen zijn gebundeld omdat 
ze elkaar sterk bei"nvloeden. In paragraaf 5.2 wordt de toename van het aantal kelderbierklanten 
besproken. Dit wordt gedaan in samenhang met het 'klein 'kelderbier en het afschaffen van regio
distributie. Het bei"nvloeden van het bestel- en ontvangstgedrag van de klanten wordt besproken in 
paragraaf 5.3. Daarbij wordt gekeken naar het bijvullen van tanks en het aanschaffen van telemetrie. In 
paragraaf 5.3 wordt hct beleid ten aanzien van de binnensteden beschreven. 

Ter afsluiting van het verslag wordcn in hoofdstuk 6 enkele conclusies getrokken en worden er enkele 
aanbcvelingcn gcdaan. 
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1.3 Bedrijfsbeschrijving Heineken 

1.3. l Historie van Heineken 
De oorsprong van de ondememing Heineken is gelcgen in Amsterdam. waar Gerard Adriaan Heineken 
in 1864 de brouwerij De Hooiberg verwierf. Deze brouwerij dateerde uit 1592. In 1874 werd de 
brouwerij. na ecn lokale verhuizing. uitgebreid met een brouwerij in Rotterdam. Dr. Elion. een leerling 
van Pasteur. ontwikkelde in 1886 het Heineken-A-Gist. Dit gist vorrnt nog steeds de basis voor de 
wercldwijde specifieke smaak van Heineken-bier. 
Na ovemame van De Hooibcrg wcrd het wcrkterrein snel uitgebreid tot geheel Nederland en wcrd een 
begin gcmaakt met activiteitcn in het buitenland. In de periode na 1945 vergrootte Heineken zijn 
buitenlandse belangen sterk . 'Heer can travel' luidt een gevleugelde uitspraak van Freddy Heineken. 
In hct binncnland breiddc Heineken in die jaren flink uit door middel van de opening van een brouwerij 
in ' s-Hertogenbosch in 1958. de toctreding van de Amstel brouwerij in 1968 en de vervanging van de 
Rotterdamse brouwerij door de modeme brouwerij in Zocterwoude in 1978. In 1982 werd de 
ambachtclijke Limburgse brouwerij '·De Ridder" overgenomcn en in 1989 wcrd ook de Brand brouwerij 
overgenomen door Heineken. De Amsterdamse brouwerij werd in 1988 gesloten. De produktie van 
Heineken en Amstel vindt inmiddels wereldwijd plaats in eigen en gcaffilieerde brouwerijen. alsmede in 
licentie bij derden. 

Heineken is op dit moment de op een na grootste bierbrouwer van de wereld (na het Amerikaanse 
Anheuser Busch) met ccn jaarvolume van 70. 7 miljocn hectoliter bier. Het bier wordt gebrouwen in 
meer dan I 00 brouwerijen verdeeld over ruim 50 landen. Heineken is in alle delcn van de wereld actief 
door middcl van belangen in brouwerij-ondememingen en exportactiviteiten. 
Heineken is in mcer dan 170 landen actief en is daarrnee de meest intemationale brouwcrijgroep. Het 
zwaartepunt van de activiteiten ligt Europa, waar Heineken marktleider is in Nederland en Griekenland 
en nummer twee in o.a. Frankrijk. Spanje. Italie. Icrland en Zwitserland. In de Verenigde Staten. de 
belangrijkste markt buiten Europa. worden bieren van Heineken vanuit Nederland geimporteerd. 
De intemationale merken van de ondememing zijn Heineken. Amstcl en Murphy"s. Deze merken worden 
aangevuld met en onderstcund door cen groot aantal nationalc en rcgionale mcrken. 

1.3.2 Heinekenconcern 
Aan het hoofd van het concern staat de heer K. Vuursteen. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het op de beurs genoteerde Heineken N. V .. De organisatie is ingedeeld in vijf coordinatiegebieden 
(zic figuur 1.3). Elk van de )eden van de Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid over een van 
de coordinatiegebicden. Er zijn twee stafdiensten, namelijk: 'Policy & Control ' en Heineken Technical 
Service (Hts). 

De werkmaatschappij in Nederland is Heineken Nederlands Beheer B.V. met het hoofdkantoor in 
Zoeterwoude. Deze werkmaatschappij bestaat uit drie produktgroepen, te weten: * Bier (Heineken Nederland B.V. te Zoeterwoude, incl. De Ridder) * Brand Bier (Brand Bier B.V. te Maastricht) * Frisdrank (Vrumona B.V. te Bunnik) 
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Heineken Nederland 8.V. 
Alie activiteiten voor Nederland zijn ondergebracht in de Nederlandse tak van het Heineken concern: 
Heineken Nederlands Beheer B.V. . 
Heineken Nederland B.V. bestaat, naast de vijf staffuncties, uit Produktie Bier, Commercie Bier en de 
Brouwerij De Ridder B.V. 
Produktie Bier is verantwoordclijk voor de bierproduktie tot aan het bcladen van vrachtauto ·s . De 
bierproduktie vindt plaats in de brouwerijen Zoeterwoude en ' s-Hertogenbosch. De brouwerij in 
Zocterwoude heeft de bulkproduktie van de merken Heineken en AmsteL zowel bestemd voor de 
Nederlandse markt als voor Export. De brouwerij in ·s-Hertogenbosch heeft daarentegen een groter 
assortiment en werkt met klcinere seriegroottes . 
Commercie bier verzorgt de verkoopactiviteiten van de goederenstroom bier. De afdclingen die 
hieronder vallen zijn: Management Unit Horeca en Management Unit Food. 
Distribution & Customer Service (DCS) is verantwoordijk voor alle binnenlandse goederenstromen 
tussen voorraadpunten en afnemers aangaande gereed produkt en emballage. De landclijke besturing 
gebeurt centraal in Zoctcrwoudc. De distributie van kelderbier valt niet meer onder DCS maar onder de 
afdcling Commcrcie (Horeca) . 
Brouwerij de Ridder B. V. is in 1982 door Heineken overgenomen, maar heeft zijn eigen identiteit en 
zelfstandigheid wat betreft het brouwen van de eigen specifieke bieren bchouden. Het assortiment 
bestaat uit de Ridder bieren en Wicckse Witte. 

Commercie bier 
De Heineken markt is in twee sectoren te verdelcn namelijk het Thuisverbruik (M .U. Food) en de 
Horcca (M .U. Horeca) . Hct Thuisverbuik bestaat uit grootwinkclbedrijven, inkoopcombinaties, 
vrijwillige filiaalbedrijvcn en slijters. Bedrijven zoals cafes, restaurants en discothcken vallen onder de 
Horeca. 

De afdeling Horeca Bier bestaat onder andere uit enkele Gewestelijke Units. Deze Units hebben als doel 
het begeleiden/adviseren van de horeca-ondememer op het gebied van o.a . het assortiment bieren. 
tapinstallaties en financiering. De levering van alle concemdranken (behalve kelderbier) gaan via de 
Concern Drankenhandels. Deze zijn allen eigendom van Heineken . Het kclderbier wordt geleverd via de 
afdeling kcldcrbiertransport in ·s-Hertogenbosch. 
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1.3.3 Kelderbier 
Heineken levert aan grotere Horeca-ondememers kelderbier. Kelderbier is bier dat met behulp van 
tankauto ·s afgeleverd wordt bij Horeca-afuemers die een speciale kelderbierinstallatie hebben. De 
kelderbier-installatie bestaat uit 2 of meer I 000 liter tanks, die in een speciale koelcel zijn geplaatst. Er 
wordt geleverd vanuit de brouwerij te 's-Hertogenbosch aan ongeveer 1800 klanten. Deze klanten zijn 
geografisch verspreid over heel Nederland. De fysieke distributie van kelderbier wordt georganiseerd 
door de afdeling kelderbiertransport. Een deel van het transport wordt uitgevoerd door eigen auto ·sen 
eigen chauffeurs. het andere deel is ondergebracht bij twee transportbedrijven . 

HISTORIE KELDERBIER 

1964: EERSTE PROEVEN MET "TANKBIER" BIJ HEINEKEN. 

1979: START VAN HET "KELDERBIER" PROJECT. 

1980: le KELDERBIERINSTALLATIE GEiMPLEMENTEERD. 
- de norm om in aanmerkin~ te komen voor kelderbier is een 

jaaromzet van 300 HL (12 fusten ,,er week) 

1986: DOELSTELLING VAN 300.000 HL WORDT BEREIKT. 

1990: lO00e KELDERBIERINSTALLATIE GEiMPLEMENTEERD. 

1992: NORM JAAROMZET 300 BL WORDT 200 HL (7 FUSTEN PER WEEK). 

1995: DOELSTELLING VAN 500.000 HL WORDT BEREIKT. 

Figuur 1.4: Historic kelderbier 

Waarom kelderbier: 
U it bovenstaande historic is af te lezen dat in 1964 Heineken begonnen is met de eerste proeven op het 
gebied van kelderbier. De vraag rijst dan natuurlijk "waarom kelderbier?" . Kelderbier heeft een aantal 
voordelen, namelijk: 

het bier is optimaal (temperatuur e.d.) 
direct van Brouwerij naar consument (geen overslag meer) 

• 
• 
• 
• 

minder handelingen en minder bierverlies voor Horeca-afuemers 
minder opslagruimte nodig bij Horeca-afuemer (de inhoud van een tank 
komt overcen met de inhoud van 20 fusten) 

• minder transport, direct van brouwerij naar consument. 

Kelderbier is voor de klant iets duurder dan fustenbier . Toch zijn de voordelen voor de klant zo groot 
dat ze graag op kelderbier overgaan. Het ongemak van fusten speelt daarbij een belangrijke rol. Het 
plaatsen van een 50 liter fust is een zware en ongemakkelijke klus . Een fust weegt ongeveer 67 kilo. Ats 
binnenkort de ARBO-wet strikt nageleefd moet worden, 
dan mag men maximaal 20 liter fusten gebruiken. Oat wil 
zeggen om hetzelfde volume om te zetten zal er 2,5 keer 
meer fusten aangesloten moeten worden. Als men ervan 
uitgaat dat een horeca-ondememer op de drukste dag van 
de week 25% van zijn weekomzet draait, dan wordt in de 
tabel hiemaast aangegeven hoe vaak op dergelijke avond 
een nieuwe fust aangesloten moet worden. Hierbij is geen 

rekening gehouden met seizoenspatronen. 
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Gezicn de sterke toename van de fusten-handling is het te verwachten dat horeca-ondememers met een 
volume vanaf I 00 HL op kelderbier over willen gaan wanneer de ' '20 liter fusten"-wet wordt 
doorgevocrd. 

Kelderbierklanten: 
Tot nu toe hccft Heineken ongeveer 1800 klantcn. De grootste klant is gevestigd in Groningen. Deze 
klant hecft 19 tanks . Ook vindt er levering plaats aan veerdiensten naar Engeland en naar Scandinavie 
en de pont naar Texel. De meeste klanten zijn cafes, restaurants en disco ' s, zij hebben 1000 liter tanks 
(horizontaal of verticaal). Een beperkt aantal klanten heeft 900 liter tanks. Bij een nieuwe klant wordt er 
gclet op: 

- de bereikbaarheid met auto 
- de slanglengtc van maximaal 60 meter 
- het reinigen van de tanks (48 uur na leeg komen) 
- de vaste bestel- en afleverdag. 

De vertegenwoordiging van het kelderbier wordt gedaan door een vertegen-woordiger van een 
drankenhandel. Hct transport en de ordertclefonie wordt uitgevoerd door de afdeling kcldcrbicrtransport 
tc ' s-Hcrtogenbosch. De facturering wordt uitgevoerd door de drankenhandel. 
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1.3.4 Af deling kelderbiertransport 

De afdcling kelderbier in 's-Hertogenbosch heeft tot taak de door de klant geplaatste kelderbierorder af 
te lcveren. volgens de met de klant gemaakte afspraken en onder de juiste atlevercondities. in de 
daarvoor bestemde kelderbier-installatie. 

Aanleveren Afgeleverde 

van het 
. 

Voorbereiden Transporteren -
Julste bier 

door 

Brouwerlj 

Figuur 1.3: Systeem voorstelling afdeling Kelderbiertransport 

De afleverprocedure van het kelderbier is als volgt: 

Julste 

Afleveren 
r -

hoeveelheld 

bier aan 

Horeca 

De Ordertelefonie belt dagelijks kelderbierafnemers voor bestellingen of ontvangt op andere wijze 
bcstcllingen. Het bcllen gebeurt m.b.v. een bellijst die door de computer wordt samengesteld. Bij het 
samcnstellen van de lijst wordt gelet op de regio-distributie. De klanten die overmorgen volgens de 
regioplanning ~orden bcleverd. warden nu gebeld. De klanten warden dus op een actieve wijze 
benaderd. Ongcvcer 42% van de gebelde klanten geeft een opdracht tot het levcren van bier. Per 
aflevering warden er bij de klant een of meerdere tanks gevuld. Een tank bevat ongeveer 1000 liter. Een 
vcrkrcgen order wordt ingevocrd in het programma "Order Entry" . 

> 

De Planning maakt dagelijks ecn ritplanning voor de volgende dag aan de hand van "Order Entry" en 
verstrekt de documenten zijn aan de kelderbierchauffeur. de kelderbiervoorbereiding. de transporteurs en 
de afdeling Brouwen. de garage en de poortcontrole. Bij het maken van de ritplanning wordt er rekening 
gchouden met het beschikbare aantal auto's, het type auto en de wensen van de chauffeurs en de 
afuemers . Er wordt gewerkt met het programma CarGo. 
De Kelderbiervoorbereiders verplaatsen dagelijks, aan de hand van het laadprogramma. de 
kclderbierauto·s . Dit gebeurt in overleg met de afdeling Brouwen. De afdeling Brouwen reinigt en vult 
de tank van de kelderbierauto·s. De voorbereiders zorgen er verder voor dat de juiste hoeveelhcid vilt en 
reinigingsmiddcl (voor reiniging van de tanks door de klant) in de auto·s zit zodat de kelderbierauto·s de 
volgende dag op tijd kunnen vertrekken. 
De Kelderbierchauffeur vervoert en levert dagelijks. aan de hand van de rittenlijst en atleverbonnen, de 
bestclde en geplande hocveelheden af bij de kelderbierafnemers en verstrekt na atlevering de afgewerkte 
afleverbon aan de afnemer. 
De rit- en atlevergegevens van de geleverde orders warden aan de hand van de rittenlijsten. 
afleverbonnen en de bienneter-tellerstandenlijsten samengesteld. Dagelijks warden deze lijsten 
afgcleverde liters per klant/per Drankenhandcl verzonden aan de Drankenhandels en de afdeling 
Debiteuren Adrninistratie. 
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2. 

2.1 

Analyse kelderbiertransport 

lnleiding 

Om inzicht te krijgen in de kosten van het kelderbiertransport is het noodzakelijk om te weten welke 
variabelcn invlocd hebben. lnzicht kan verkregen warden door de gegevens in een model te plaatsen. Het 
model moct de verbanden tussen de verschillende variabelen weergeven. Dit model is weergegeven in 
paragraaf 2.2. Vervolgens is het model gebruikt bij het analyseren van de huidige situatie van het 
kelderbiertransport . 

2.2 Model 
In de opdrachtformulering (paragraaf 1.2.3) wordt gezegd dater een model gemaakt moetcn warden 
waaruit af te leiden is wat de transportkosten voor het vervocren van keldcrbicr zijn . De volgende 
stellingen kunnen met betrekking tot het model getrokken warden: 

Doelstellin}!. model: 
Het doc! van het model is het verschaffen van inzicht in de transportkosten per vervoerde 
hectoliter kelderbier. 

Vraag~telling model: 
Hct model moet een antwoord geven op de vraag: Welke variabelen bei"nvloeden de 
transportkosten per hectoliter kclderbicr? 

Probleemstelllng motkl: 
Het te ma.ken model moet inzicht geven in de transportkosten van kelderbier waardoor een 
onderbouwde keuze ten aanzien van een aantal beleidsontwikkelingen mogelijk zijn. 

Om de onderbouwde keuze tc kunncn maken. moct het management over een aantal performance- · 
kengetallen beschikken. Deze kcngetallen moeten aangeven welkc procesvariabelen invloed hebben op 
de te behccrscn transportkosten. 
Bij Heineken warden de transportkostcn uitgedrukt in kosten per Hectoliter (HI) bier. Een kengetal dat 
voor dit onderzoek goed te gebruiken is, is het kengetal transportkosten per vervoerde hectoliter 
kelderbier (KST/HL). Dit kengetal bestaat uit de totale transportkosten enerzijds en het vervoerde 
volume andcrzijds. 

In de literatuur wordt opgemerkt dat "door de kengetallen in onderlinge samenhan?, te hekijken hun 
hruikhaarheid als analyse-instrument wordt vergroot"' (Beek 1993). Een bekend voorbecld van een 
kcngetallenhierarchie is het DuPont schema. Vanwege zijn gocde ondersteuning van procesbeheersing is 
hct DuPont concept gckozen als uitgangspunt voor de transportkostcn kentallcnhicrarchie. 

2. Analyse kt!ldcrhiertrunsport - 12 -



+ 

VAST KST 

+ 

-8 
HLOMZET X 

PERSONEEL 
KST 

X 

HUURPRIJS 
AUTO 

#KM 

X 

• 
- #RIJ-UREN ~ 

X 

s t-{:;] 
X ~ =,._;I 

-

RITLENGTE 
(#Kmlrit) 

El Elj + ~rno~;1 X 

RITDUUR - (#Uren/r~) 

~- UUR-TARIEF 

# RIJ-UREN ,__ _ _ ~ 

+ 

BB 
--------·-

• • 
HU ORDER X STOPS/ RIT 

MAX. INHOUD 
AUTO 

Figuur 2.1: Kengetallcnhierarchie vervocrskosten per hectoliter (KST/HL) 

Het hoofdkcngetal 'transportkosten per vervoerdc hectoliter kelderbier" (KST/HL) wordt aan de 
linkcrkant van hct model aangegeven. Vanuit dit kengetal worden de verschillende verbanden 
aangcgcven . De afgeleide kcngetallcn zijn als basisvariabelen gebruikt bij het onderzoeken. De 
kcngctallen waarbij een (*) staat, komen nogmaals in het model voor. Figuur 2.1 is tevens in bijlage A 
opgcnomen. 

2. Analyse kcl<lerhiertransport - 13 -



2.3 Benuttingsgraad 

Twee andere belangrijke kengetallen zijn bezettingsgraad en beladingsgraad. Beide zijn bijzondere 
vonnen van de benuttingsgraad. Ter verduidelijking worden hieronder de definities van de tennen 
weergegeven (Striekwold 1989). 

Definitie benuttingsgraad: het quotient van de gebruikte middelen en de aanwezige middelen. 

Definitie bezettingsgraad: het quotient van de bezette capaciteit in een periode en de beschikbare 
capaciteit in die periode. 

Definitie beladingsgraad: het quotient van de door de goederen in beslag genomen ruimte o(gewicht 
in/op het transportmiddel en de in/op het transportmiddel aanwezige ruimte of gewicht. 

Om duidelijk aan te geven wat er bedoeld wordt, wordt de henuttingsgraad van de kelderhierauto over 
een tiidsperiode in het vervolg hezetting.~graad genoemd en de henuttingsgraad van de capaciteit 
(inhoud #HL) van een ke/derhierauto wordt in het vervolg beladingsgraad genoemd. 
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Benuttingsgraad vvagenpark 
Evaluatie 1996 

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Aantal dagen (gerangschlkt op werkelljke lnzet) 

D 100% is de totale capaciteit van het inzetten van 23 auto 's 24 uur per dag 
□ lnzetten van de beschikbare aantal auto's 24 uur per dag 
■ Beschikbare capaciteit maal dew erketijk aantal gereden uren van de auto's 
llll Werkelijke afgeleverde hoeveelheid maal dew erkelijk aantal ingezette uren 
■ Voorbereidingstijd kelderbierauto ·s (afresten, reinigen, vullen Bier&C02&vilt) 

Figuur 2.2: Benuttingsgraad van het wagenpark van kelderbier 

In figuur 2.2 staat de 100% voor: het inzetten van 23 auto's (2450 HL)24 uur op een dag. Op een 
doordeweekse dag was gemiddeld 11 % van de auto ·s niet beschikbaar in verband met onderhoud of 
revisie. De bezettingsgraad van het wagenpark is op een doordeweekse dag ongeveer 46%. De 
beladingsgraad van het wagenpark is op een doordeweekse dag ongeveer 88%. Oat wit zeggen dat de 
benuttingsgraad op een doordeweekse dag ongeveer 40% (0,46*0,88) is. Dit is exclusief de 
voorbereidingstijd. Inclusief de voorbereidingstijd komt de benuttingsgraad van het wagenpark op een 
doordeweekse dag op ongeveer 46% uit. De benuttingsgraad over de hele week gezien is inclusief 
voorbereiding niet hoger dan 35%. Dit houdt in dat de capaciteit van het wagenpark slecht benut wordt. 
De auto ·s staan grotendeels stil of zijn in onderhoud. Door dubbele ritten te rijden en ook in het weekend 
te gaan leveren kan het wagenpark veel efficienter gebruikt worden. 
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2.4 Analyse huidige situatie 

2.4.1 Analyse wagenpark 
Om een duidelijk bceld te krijgen van de huidige situatie van het wagenpark zijn de verschillende 
kengctallen uit het model (paragraaf 2.2) geanalyseerd. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de 
ingevocrde gegevens van 1996 in het database-programma Paradox. De gegevens zijn ingevoerd door de 
afdcling kelderbiertransport. Bij het berekenen van de kengetallen is er een onderverdeling gemaakt 
tussen doordeweekse dagen en dagen in het weekend. Deze onderverdeling is gemaakt om betere indruk 
te krijgen van het kelderbiertransport . 

# Rillrn Wr~k 94 J ?9 J JI I 170 'i'i47 146 K'i 
Weekend 58 17 5 :n 00 344 35 () 

# Auto·s Week 94.1 22.8 19.8 14.2 5203 114 71 
Weekend 59 80 3J 00 324 16 0 

#KMS Week 94.3 7759 6327 5142 1663129 38793 25710 
Weekend 57 4086 959 0 99764 8171 () 

# Uren Week 84.3 278 224 180 58872 1392 899 
Weekend 15 7 130 26 0 2721 260 0 

# Stoos Week 97.5 200 158 29 41582 I 00 I 143 
Weekend 25 300 IO 0 1062 597 0 

#HL Week 96.8 26439 1971 1591 517714 13214 7953 
Weekend 3 2 1250 163 0 16971 2500 0 

Tabet 2. 1: Evaluatie distributie kelderbier 1996 

Uit de gegevens van de tabel 2.1, is te berekenen dat op een doordeweekse dag 6,6% (364) van de auto ·s 
een dubbele rit maakt. (Berekening: het gemiddeld aantal ritten per dag gedeeld door het gemiddeld 
aantal ingezette auto ·s per dag is 21 , 1/19,8 is L066 .) De dubbele ritten worden in 97% van de gevallen 
gemaakt door dezelfde chauffeur. 

Een kelderbierauto rijdt gemiddeld op ccn doordeweekse dag 300 km en op een dag in het weekend 290 
km. Per rit maken de auto ·sop ecn doordeweekse gemiddeld 7,5 stops . In het weekend stoppen de auto ·s 
3.1 keer per rit. 

Doordeweeks 
Weekend 93 km 

Tabet 2.2: Kengetallen distributie per order 

154 min. 

Uit bovenstaande tabel is vast te stellen dater een groot verschil is 
tusscn leveringcn op cen doordewcekse dag of in het weekend. In het 
weekend wordt alleen bij klanten in uiterste nood geleverd. 
Doordewceks wordt er zovcel mogelijk geprobeerd om de klanten te 
leveren op cen vaste dag in de week. 

Per afgcleverde order (adres) is op ecn doordcweekse dag de ritduur 
van een kelderbierauto gemiddeld 85 minuten. De tijdsverdeling van 
de aflcvertijd per order is als volgt: 32 minuten stoptijd per order en 
53 minuten rijtijd per order. 

RIJTIJ0 

X 

STOPTIJ0 

In het weekend is de ritduur per order (adres) van een kelderbierauto 
gemiddeld 154 minuten .. De tijdsverdeling in het weekend is ongeveer 
als volgt: 36 minuten stoptijd en 118 minuten rijtijd. Figuur 2.3: Ritduur 
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Om een indruk te krijgen van de efficiency van het gebruik van het huidige kelderbier-wagenpark is de 
volgende tabcl uit de gegevens van 1996 samengesteld. 

1707 12655 
2104 16278 

239 2480 25845 
Sub.tot. 4 1744 _ . 15622 125299 

V/d Bosch 305 1590 80197 2586 18799 
297 1713 97275 2959 20724 

1 (13%) 227 2135 76917 2645 25660 
1 (7%) 270 2527 83199 2986 30873 

258 2427 79122 3061 31914 
Sub.Tot. 2 .3% 2189 16934 659229 22872 209557 

Abrex 289 1675 82988 2521 18394 
(4%) 266 2434 84272 2948 30360 

266 2530 81512 3185 33264 
1922 15637 581817 -20255 194397 

'l 
Tabet 2.3: Gcmiddeldc inzct per kclderbierauto 

Het percentage in de kolom revisie geeft de gemiddelde vermindering van de bezcttingsgraad van ecn 
bepaald type auto aan over het afgelopcn jaar. Het reviseren van cen keldcrbicrauto nam afgelopen jaar 
gemiddeld zeven weken in beslag. 

Het aantal gereden ritten per auto van Heineken ligt lager dan die van de transportbedrijven . Dit is voor 
een dcel tc verklaren uit het fcit dater in 1996 vier Heinekenauto ·s in revisie waren. 

Sub. em. 
Abrex 

Tabet 2.4 : Gemiddclde inzet per rit 

5,22 
5,93 
7,96 
589 
5,21 
5,77 
9,41 
9,36 
9,41 
774 

252 
271 
229 
257 
263 
328 
339 
308 
307 
301:' 

71,4 
108,1 
719 
61 ,6 
69,8 

113,0 
114,4 
123,7 

De waarden van tabel 2.4 kunnen worden samengevat tot de volgende opmerkingen: 
Eigcn auto ·s ten opzichte van de transportbcdrijven: 
- het aantal gereden ritten is ongeveer 20% minder 
- het aantal gercden kilometers per rit is ongeveer 15% minder 
- het aantal rijuren per rit is ongevcer 17% minder 

88,1 
87,2 
87,0 
81 ,7 
82,5 

-:: 84'2' 

Het verschil is voor een deel te verklaren uit de samenstelling van het wagenpark. De kelderbierauto ·s 
van Heineken hebben een klcinere capaciteit dan die van de transportbedrijven. Het lager aantal gcrcden 
kilometers en het minder aantal gercden uren van de Heinekenauto ·s is te verklaren uit het fcit dat een 
Heinekenchauffeur niet )anger dan 12 uur op cen dag mag werken. 

Op het verschil tussen de vcrschillcndc type auto ·s wordt in hoofdstuk 4 diepcr ingegaan . 
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2.4.2 Analyse klantenbestand 
Met bctrckking tot het kcldcrbicrtransport zijn er nog een aantal andere factorcn die direct invloed 
hcbbcn op de verschillcnde kcngetallen. Dit zijn factoren die bepaald worden door de klanten (Horcca
ondcrncmingcn). namclijk : 

• de gcografische ligging van de klanten 
• de bercikbaarheid van de klanten 
• de venstertijden van de klantcn 

Geografische ligging klanten 
Om cen idee te krijgcn hoc de gcografische vcrdcling van de klanten over Nederland en de daarbij 
behorcn de kenmerkcn is de onderstaande tabcl samengcstcld. In de tabcl wordt per horecagcbicd het 
aantal klanten. de gcmiddelde inhaud van de tanks bij de klanten. het gcmiddelde type auto waarn1ec bij 
een klant is te komen (bereikbaarhcid van de klanten) , de gemiddelde vaste lostijd per aflcvering en de 
gemiddclde variabcle lastijd per aflevering. De lostijd wardt uitgedrnkt in het aantal minuten dat de 
chauffeur bezig is bij een klant. De vastc lostijd is de tijd die een chauffeur nodig heeft om zijn auto te 
parkercn. vcrvolgens zijn slang uit en op tc rollen en daama weer weg te rijden . De variabelc lostijd is 
afl1ankelijk van het aantal liters dat bij een klant maet warden afgelcvcrd . 

Limburg 
Brabant 
R · dam / Zeeland 
Den-Haag 
Noord-Holland 
A'dam / Utrecht 
Gron. I Fries!./ Drenthe 
Gelderland I Overijssel 

T 

1 129 20 0,01016 3114 3,92 
2 242 20 0,01079 2825 3,92 
3 229 20 0,01085 2791 3,72 
4 138 20 0,01116 2690 3,64 
5 254 20 0,01063 2918 3,77 
6 387 20 0,01071 3010 3,36 
7 145 20 0,01052 2983 3,89 
8 291 20 0,01041 2741 3,87 

1815 20 001066 2881 3 72 

Tabcl 2.5: Vcrdeling klanten over Horecagcbied 

Uit bavcnstaande tabcl is af te kiden dat er in het harecagebied Amsterdam / Utrecht relatief veel kleinc
auto-adressen zijn . Limburg en Brabant hebben daarentegen relatief weinig klcine-auto-adressen . 

De weergegeven verdcling van de gebieden in de tabel is niet gelijk aan de verdeling volgens de regio
distributic. Regia-distributie houdt in dat Nederland is ingedceld in regio ·s. Aan icdcrc rcgia is een vaste 
aflcvcrdag taegekcnd. Bij de rcgia-distributie is de verdeling als valgt: 

Ma. Rott..:rJam Den I laag NoorJ-l·lollanJ 
NoorJwi_jk Leiden /\lkmaar 

Di . ( )ost-l lrahm1t (ironingen Friesland 
l,imhurg Drente /,wolle 

Wo. West-llrah. Zeeland Oost-1.-lrabanl 
Ni_imegen /\rnhem l ,imhurg 

Do. ( ironingen FrieslanJ Rotterdam lkn Haag 
r )rente /.wolle LeiJen NoorJwijk 

Vr. /\msterJrnn l·laarkm /\mst..:rdam 1-Iaarkm 
Nomi-I lolland lltm:ht 

Tabcl 2.6: Verdeling regia-distributie 

Bereikbaa.-l1eid van de klanten 
Niet alle klantcn zijn te bereiken met alle type auto ·s. Een 150 HL kcldcrbierauto is natuurlijk veel 
groter dan een 70 HL auto. In eerste instantie wordt door de vertegcnwoordiger bcpaald welk type auto 
er ma:ximaal kan warden ingezet. Zij geven meestal een klein type auto aan. Vervalgens wardt de eerste 
keer geleverd met een kleinc auto. De chauffeur bepaalt vervolgcns welke auto er kan komen. De 
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chauffeur kan het beste inschatten welke draaicirkel en breedte een bepaald type auto nodig heeft . Als er 
wijzigingen in de situatie plaats vinden, wordt dit door de chauffeur doorgegeven . 

1 alleen 70 HI 43 100,0 % 2905 HI 20 min. 1,058 min. 
2 t/m 80 HI 134 97,6% 2756 HI 20 min. 1,078 min. 
3 t/m 140 HI 105 90,2% 2853 HI 20 min. 1,076 min. 
4 t/m 150 HL 1533 84,5% 2893 HI 20 min. 1,064 min. 

Totaal I Gemiddeld 1815 2881 HI 20min. 1 066 min. 

Tabel 2.7: lndeling naar bereikbaarheid klanten 

Uit tabcl 2.7 is af tc lciden dat 84.5% van de Horeca-adressen bereikbaar is met alle kclderbierauto ·s. 
Gemiddeld gezien is de atlevcrhoeveclheid voor de punten onafhankelijk van de bereikbaarheid van de 
auto. 

Venstertijden 
Een venstertijd is een bcpaalde tijdsinterval waarbinnen de chauffeur zijn kclderbier bij de klant kan 
atlcvercn. Venstertijden worden in ovcrleg met de klant vastgesteld. Bij voorkeur neemt de afdeling 
planning de venstertijdcn zo ruim mogelijk. Hoe ruimer de venstcrtijden, des tc beter de route gepland 
kan wordcn. 
In sommige gevallen wordt de vcnstertijd bepaald door gemeentelijke beperkingen. dit is met name het 
geval in binncnstcden. Dcze klanten zijn vaak alleen ·s ochtends v66r een bepaalde tijd te bereiken. 

Op de bereikbaarheid en de venstertijden wordt in paragraaf 5.4 bij het bespreken van het 
binnenstcdenbelcid tcrug gekomcn. 
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3. Eigen vervoer versus beroepsvervoer 

3.1 Inleiding 

Een doelstelling van dit onderzoek is het minimaliseren van de transportkosten per vervoerde hectoliter 
kelderbier (KST/HL). Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven hebben de auto- en loonkosten invloed op 
de transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier. Een eerste vraag die gesteld moet warden hgt op 
het strategische vlak. namelijk: 
I . al het transport in eigen beheer 
2. al het transport uitbestedcn aan beroepsvervoer 
3. een combinatic van het in eigen beheer houden en het uitbesteden aan beroepsvervoer 

V oordat keuze gemaakt kan worden tussen het transport in eigen beheer houden en het transport 
uitbesteden moeten er een aantal overwegingen gemaakt warden. Dit wordt gedaan in paragraaf 3.2. De 
transportkosten per HL kelderbier worden vooral bepaald door de financiele overweging. Hier wordt 
dan ook dieper op ingegaan in paragraaf 3.3 . In paragraaf3 .4 worden de overwegingen kort geevalueerd 
en wordt er cen conclusie getrokken . 

3.2 Ove~egingen 

De volgende overwegingen moet worden meegenomen bij de keuze tussen het zelf doen van het vervoer 
en het uitbesteden van het vervoer aan transport-bedrijven: 

• Markt- en vraagomstandigheden 
• Beschikbaarheid personeel en materieel 
• Sociaal aspect 
• Strategische factor 
• Financieel-economische overwegingen 

Markt- en vraagomstandigheden: 
Fysieke distributie wordt vaak gezien als een verlengstuk van verkoop en marketing. Emotioneel gezien 
wordt vaak gedacht dat alleen de eigen chauffeurs of de eigen logistieke dienstverlening optimaal kan 
voldoen aan de wensen van de klant. Heineken heeft ervoor gekozen om de planning zelf te doen, zodat 
ze zelf kunnen bepalen hoe flexibel ze met de wensen van de klanten zullen en kunnen omgaan. De 
chauffeurs daarentegen zijn nu deels medewerkers van Heineken ( 13) en deels van de transportbedrijven 
(8+7) . Twee van de 13 Heineken-chauffeurs hebben tot taak het gereedmaken van de kelderbierauto·s 
voor de volgende rit. 

In de vraag naar bier vindt over het jaar gezien een seizoensfluctuatie plaats. Met camaval, random de 
feestdagen en in de zomerseizoen is het relatief druk en in de maanden januari en november is het 
relatief rustig. Dit kan men ook waar nemen in figuur 3. I. De spreiding van de omzet per week is 
ongcvecr 10%. Random de feestdagen is de spreiding per dag ongeveer 16%. Voor de feestdagen moet 
bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid bier in 4 dagen in plaats van in 5 dagen afgeleverd warden. 
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Dagelijkse vervoersbehoefte kelderbier 
( Heineken & Amstel 1996) 
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Figuur 3. l : Vervoersbehoefte kelderbier in 1996 

Beschikhaarheid per.foneel en materiee/: 
Bij het zelf uitvoeren van het transport is er een zekere reservecapaciteit van personeel en van auto· s 
noodzakelijk om seizoensfluctuatie te kunnen opvangen. Ook moet er een reservecapaciteit aanwezig 
zijn omdat het mogelijk is dat personeel niet beschikbaar is vanwege ziekte of vakantie. Of dat er auto· s 
niet gebruikt kunnen worden vanwege onderhoud of reparaties. Bij het uitbesteden draagt men het 
beschikbaarheidsvraagstuk over aan de transportbedrijven. Het personeelsprobleem is op te lossen door 
het inzetten van andere chauffeurs, dit gaat niet op voor de kelderbierauto 's. De kelderbierauto ·s zijn zo 
specifiek dat andere auto ·s niet kunnen worden ingezet voor dit transport . Ook is het niet mogelijk om 
kelderbierauto's voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer er onvoldoende bier afte leveren is voor 
een maximale bezetting, dan komen er of auto· s stil te staan of ze maken kortere ritten. De 
benuttingsgraad van de auto's zal hierdoor lager zijn. In piekperiodes moeten de auto's dubbele ritten 
maken . 

Wanneer Heineken het transport zelf uitvoert dan vallen de chauffeurs onder de arbeidsvoorwaarden 
(CAO) van Heineken. De salarissen en de rijtijden zijn bij Heineken anders geregeld dan bij de 
transportbedrijven. Zie bijlage B, arbeidsduurbepalingen. Volgens de rijtijdenwet mogen eigen 
chauffeurs (Heineken) niet !anger dan 12 uur op een dag rijden, terwijl beroepschauffeurs maximaal 15 
uur per dag mogen rijden. Dit is eveneens van invloed op de benuttingsgraad van het wagenpark. 

Sociaa/ aspect: 
W anneer Heineken besluit om al het transport uit te besteden, dan is het wel noodzakelijk om een goed 
sociaal plan op te zetten. Zelfs bij het overwegen kan dit leiden tot grote onrust bij de chauffeurs. Dit 
kan de sfeer en de service naar de klant zeer nadelig bei:nvloeden. Een eerdere overweging van Heineken 
het transport uit te besteden heeft geleid tot een algemene staking ( 1990). Naar aanleiding van die 
staking is er met de vakbonden afgesproken dat de aankomende IO jaar het eigen vervoer niet mag 
worden uitbesteed. Wei mag bij uitbreiding gebruik gemaakt worden van transportbedrijven. 
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Strategi.-.che factor: 
Bij het vaststellen van de strategie voor een bedrijf wordt vaak aangegeven dat het bedrijf zich meer 
moct gaan richten op zijn kemactiviteit. Het brouwen van bier kan bij Heineken als kcmactivitcit gczicn 
warden. De vraag is of het transport bij Heineken niet ook als kemactiviteit gezien kan worden. Bier is 
namelijk een produkt met een lage waardedichtheid en krijgt pas waarde als de consument het kan 
kopen. 
Bij het bepalen van de strategie moet ook rekening gehouden warden met het feit dat het economisch 
verantwoord moet zijn. Vanuit economische gezichtspunten moet men schaarse, altematieve 
aanwendbare middelen (kapitaal) gebruiken voor investeringen die het hoogste rendement (ROA= 
Return on Assets) opleveren. Transport levert in de ogcn van Heineken onvoldoende ROA. 

Financieel-economische overwegingen: 
Ook moet er een kostenvergelijking plaats vinden. De tariefopbouw van de transport-ondememingen is 
bekend. Deze zijn vastgesteld na onderhandeling tussen Heineken en de transportbedrijven Abrex en 
Van de Bosch. De kosten van het eigen transport zijn minder makkelijk vast te stellen. In paragraaf 2.6 
warden de kosten uitgebreid besproken. 

3.3 Kostenanalyse 

V oor de kwantitatieve onderbouwing van het keuzeprobleem moeten de volgende twee factoren 
onderzocht warden: 
I . de relatieve kosten van eigen transportmiddelen in vergelijking tot die van het beroepsvervoer 
2. de mate van fluctuatie in de dagelijkse vervoersbehoefte 
Door het uitzetten van beide factoren in twee grafieken, een break-even model en een beladingscurve, is 
het mogelijk om te bepalen welk deel van de te vervoeren hectoliters kelderbier het voordeligst is uit te 
laten voeren door eigen vervoer en welk deel er het beste kan warden uitbesteed. 

ad. I. Break-even model 
Met behulp van een break-even model is het mogelijk om het break-even point tussen eigen 
vervoerskosten en beroepsvervoerskosten te bepalen. 

80HLc 
140HLc 
150 HL . 

l.oonkoste 

83961 

81800 

Tabel 3. 1: Totale kosten chassis en chauffeur 

87414 
87414 

62973 

De kostenopbouw is terug te vinden in bijlage B. Bij de bepaling van de vaste kosten van het eigen 
vervoer is tevens een rendement op de inverstering (ROA=l5%) meegenomen. De kosten voor 
onderhoud en reparatie van de kelderbieropbouw zijn in het geheel voor rekening van Heineken en zijn 
daarom niet in de vergelijking meegenomen. 

Van de 130 HI kelderbierauto zijn de kosten niet bepaald. Het verschil tussen een 130 HI en 140 HI auto 
is zeer gering. De 130 HI auto is daarom gelijk gesteld aan de 140 HI auto. 
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70 HLchassis ·· 
80 HL chassis 

140 HL chassis 
150 HL chassis 

Tabet 3.2: Kostenopbouw kelderbierauto 's 

Uit tabd 3. 1 is af te leiden dat de totale kosten van het chassis in eigen beheer 6% lager liggen dan dat 
van de transportbedrijven. Op het kostenverschil tussen de verschillende type auto ·s wordt in hoofdstuk 
4 tcruggekomen. 

doordeweekse dag 
Zaterdag 

Zondag 
Overwerk 

Stand-:b 

f 49.43 per uur 
f 98.86 per uur 
f 98.86 per uur 

50 % toeslag 
er etmaal 

Tabel 3.3: Kostenopbouw loonkosten kelderbierchauffeurs 

f 38,05 per uur 
f 39,85 per uur 
f 52.60 per uur 

0 % toeslag 
f 42,85 er etmaal 

De loonkosten van chauffeurs liggen bij Heineken ongeveer 30% hoger dan bij transportbedrijven. 
Tevens wordt bij Heineken voor werken buiten de reguliere uren (overwerk en weekenddienst) een veel 
hogere tocslag betaald dan door Heineken moet betaald warden aan transportbedrijven. 

De opleidingskosten van de chauffeurs zijn niet in de loonkosten meegenomen, omdat Heineken alle 
opleidingskosten voor haar rekening neemt. 

Als uitgangspunt van het break-even model (figuur3.2) is de huidige samenstelling van het wagenpark 
genomen (totaal 23 kelderbierauto 's: 8 auto"s van 70 HL, 4 auto"s van 80 HL, 7 auto"s van 140 HL en 
4 auto"s van 150 HL). Uit de management-informatie van 1996 is het totaal aantal gewerkte uren en het 
totaal aantal gereden kilometers vastgesteld. Voor de bepaling van de vaste kosten van het eigen vervoer 
is uitgegaan van de vaste kosten van de auto· s en van de vaste loonkosten. De vaste loonkosten warden 
bepaald op basis van een standaard werktijd van 1655 uur per chauffeur per jaar. De overige door de 
chauffeurs gemaaktc uren zijn als overwerk meegcnomen en behoren tot de variabcle kostcn. 

De kosten van de opbouw van de 23 auto"s bedraagt ongeveer l ,78 miljoen gulden. Door het meenemen 
van de opbouw in de vaste kosten neemt het vaste kostendeel van een Heineken-kelderbierauto toe van 
48% naar 60% van de totale kosten . Bij beroepsvervoer is dit een toename van 21 % naar 44%. 
De kosten voor de opbouw van de kelderbierauto's zijn in het geheel voor rekening van Heineken. 
Heineken is eigenaar van opbouw. Heineken heeft hiervoor gekozen omdat de opbouw niet snel en niet 
makkelijk te vervangen is. In figuur 3 .2 zijn de kosten van de opbouw meegenomen alszijnde alles in 
eigen beheer of alles uitbesteed aan transportbedrijven. 
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BREAK-EVEN KOSTENMODEL 
Eigen vervoer versus Beroepsvervoer 
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Figuur 3.2: Het break-even model eigen vervoer versus beroepsvervoer kosten 

ad.2. Grafiek vervoersbehoefte: 
Ats men het dagelijkse vervoersvolume per dag rangschikt, beginnend bij de dag met de grootste 
vervoersbehoefte, krijgt men een grafiek waarin de beladingscurve ('load curve · van Alsbury) wordt 
weergeven . 
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Figuur 3.3: Aflevering hoeveelheid kelderbier per dag 
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Model van Alsbury (figuur 3.2 en figuur 3.3): 
In het algemeen zijn de vaste kosten hoger en de variabele kosten lager bij eigen vervoer dan bij 
beroepsvervoer. Dit komt tot uitdrukking in een verschil in helling tussen de totale-kostenfunctie van 
eigen vervoer en beroepsvervoer. Het snijpunt van beide kostenfuncties kan worden aangeduid als het 
indifferentiepunt tussen eigen vervoer en beroepsvervoer. Het indifferentiepunt geeft het aantal dagen 
aan waarbij de kosten van het beroepsvervoer gelijk staan aan de kosten van het zelf vervoeren van een 
hectoliter kelderbier. Door het gevonden aantal dagen uit te zetten in de beladingsgraad-grafiek (figuur 
3.3), kan bepaald worden wat de vervoers-capaciteit is die het beste in eigen beheer kan zijn. De overige 
vervoerscapaciteit moet dan worden ingehuurd bij een transportbedrijf. Deze manier van vergelijken is 
de break-even-analyse volgens het model van Alsbury . 

Uit figuur 3.2 is af te leiden dat bij het kelderbiertransport de vaste kosten hoger en de variabele kosten 
lager zijn van het eigen vervoer ten opzichte van het beroepsvervoer. Alleen is er geen indifferentiepunt 
aanwezig. Oat wil zeggen dat het voordeliger is om alle vervoerscapaciteit in te huren . 

Ats de kosten voor de chassis en de loonkosten apart gaat bekijken in een break-even model krijg je cen 
ander beeld. Dit is weergegeven in figuur 3.4 en figuur 3.5 . 

BREAK-EVEN KOSTENMODEL 
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Figuur 3.4: Break-even kosten chassis Figuur 3.5 : Break-even loonkosten 

U it figuur 3 .4 is de conclusie te trekken dat het iets voordeliger is de kelderbierauto · s is eigen beheer te 
houden. In figuur 3.5 is te zien dat de loonkosten het grote kostenvoordeel opleveren om uit te besteden. 
Hct meeste voordeel zou behaald worden als de chassis in eigen beheer genomen worden en het 
personeel uitbesteed. Dit is volgens de wet niet mogelijk. Het is niet toegestaan voor een bedrijf om 
langdurig een inleenkracht (chauffeur) te laten rijden op een eigen auto . 
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3.4 EVALUATIE 

In paragraaf 3. l is aangegeven dat een aantal belangrijke overwegingen, met betrekking tot het maken 
van een goede keuze tussen het zelf uitvoeren of het uitbesteden van het vervoer. in ogenschouw moeten 
worden genomen. Om een totaal beeld te kunnen vormen, zullen de punten kort geevalueerd worden. 

Markt- en vraagomstandigheden: 
In het verleden is al gebleken dat het inhuren van kelderbierauto 's en chauffeurs de service naar de klant 
niet nadelig betnvloeden. Er wordt wel naar gestreefd om zoveel mogelijk dezelfde chauffeurs in tc 
zetten. Deze chauffeurs zijn daardoor goed op de hoogte van water lee 
ft op hct gebied van kelderbier. 
Door een fluctuatie in de vraag is het noodzakclijk dat het personeel flexibel in tc zetten is . 

Be . .,chikhaarheid personeel en materiee/: 
Door het inhurcn van chauffeurs kan op een flexibelere manier personeel worden ingezet. Deze 
chauffeurs mogen langere ritten maken ( 15 uur) en zijn minder gebonden aan vaste werktijden. Heineken 
chauffeurs mogen maximaal een ritduur van 12 uur maken. Tevens moet er voor overwerk en toelage 
van 50°/4, betaald worden door Heineken. Voor beroepschauffeur hoeft geen extra toelage betaald te 
worden. 
Extra keldcrbierauto's inzetten is niet mogelijk. Wei is het mogelijk om de auto's dubbele ritten te laten 
maken . 

Sociaa/ a.'tpect: 
Een kanttekening die geplaatst moet worden is het feit dat het voor Heineken niet mogelijk is om van de 
ene op de andere dag het eigen vervoer uit te besteden. Naar aanleiding van een staking in l 990 is er met 
de vakbonden afgesproken dat de aankomende IO jaar het eigen vervoer niet mag worden uitbesteed. 
Wei mag bij uitbreiding gebruik gemaakt worden van transportbedrijven. Het uitbesteden van het gehele 
transport is pas mogelijk na het jaar 2000. Heineken kan onderzoeken of het mogelijk om het transport 
ecrdcr al uit te besteden. 

Strategische factor: 
Heineken heeft als beleid dat hun kemactiviteit het brouwen van bier is . Het transport valt dus niet 
onder de kemactiviteit en wordt nu al voor het grootste deel uitbesteed. Heineken wordt hierdoor wel 
afhankelijk van de transportbedrijvcn. Door het onderbrengen bij verschillende transportbedrijven 
worden de afhankelijkheid en de risico ·s verminderd. 

Financieel-economische overwegingen: 
Op basis van de break-even analyse heb ik de conclusie gctrokken dat het voordeliger is al het transport 
uit te besteden in plaats van nog een deel zelfte doen. Dit levert een bcsparing op van ongeveer 8% op 
de totale transportkosten (vrachtauto ·sen chauffeurs). 

Alles uitbesteden 

Tabel 3.4: Kostenvergelijking eigen vervoer versus beroepsvervoer (in miljoen gulden per jaar) 

Bij het berekenen van de kosten is uitgegaan van de huidige opbouw (model) van de kelderbierauto ·s, 
dat wit zeggen kelderbierauto · s met een vaste opbouw. Altematieve mogelijkheden kunnen zijn het 
rijden met oplegger of het plaatsen van een losse container met kelderbiertank op een auto. Daardoor is 
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het mogelijk om de benuttingsgraad van de trekker te verhogen door het inzetten voor andere transport. 
Hierdoor kunnen de vaste kosten verlaagd worden. Het inzetten voor ander transport makkelijke te 
realiseren als het transport wordt uitbesteed. Dus dit levert extra voordeel op als het transport wordt 
uitbestced. Hct kosten voordcel, dat het kiezen voor een andere opbouw, is in dit onderzoek niet 
meegenomen. 

3.5 Conclusie 

Uit de break-even analyse is gebleken dat de vaste kosten hoger zijn en de variabele kosten lager zijn 
van hct eigen vervoer ten opzichte van het beroepsvervoer. Alleen snijden de lijnen in het break-even 
model elkaar niet. Oat wil zeggen dat het voordeliger is om al het transport uit te besteden. Dit levert 
voor Heineken een besparing op van fl. 540.000,= per jaar. 
Tevens is het personeel bij uitbesteden flexibeler en langer ( 15 uur) in te zetten. Er is alleen een 
probleem. In 1990 heeft de overweging van Heineken het transport uit te besteden geleid tot een 
algemene staking. Naar aanleiding van die staking is er met vakbonden afgesproken dat tot het jaar 
2000 de sterkte van het eigen chauffeursbestand gelijk blijft. Wei mag bij uitbreiding gebruik gemaakt 
worden van transportbedrijven. Als Heineken besluit om het totale transport te gaan uitbestedcn is het 
noodzakelijk om goed te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van het besluit. Grote onrust kan de 
sfeer en de service naar de klanten zeer nadelig be1nvloeden en kan indirect daardoor Heineken veel geld 
kosten. 
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4. Keuze wagentype 

4.1 Inleiding 

Met betrekking tot het wagenpark zijn er twee vraagstukken, namelijk : 
l. Strategische keuze: Het zo goed(koop) mogelijk ter beschikbaar stellen van de gewenste 

wagentypes. 
2. Operationele keuze: Het zo efficient mogelijk inzetten van de verschillende wagentypes. 

Door de kcuze van een bepaald type wagen worden een aantal parameters vastgelegd. De invloed van 
dezc parameters op de kostprijs per HL kan vastgesteld worden door het invullen van het kengetallen
model uit hoofdstuk 2. De grootte van de kengetallen wordt weergeven in paragraaf 4.2 . Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.3 aangcgeven waar de planner op moet letten voor het indelen van de verschillende 
type auto' s. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de strategische keuze bij het investeren in 
kelderbierauto · s. 

4.2 Kengetallen 

De verschillend_e kcngetallcn (zie bijlage A) worden voor een groot deel vastgelegd door de keuze van 
een bepaald type kelderbierauto. Zoals in het kengetallen model wordt aangegeven bepalen de 
verschillende kengetallen uiteindelijk de transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier. Door het 
analyseren van de gegevens over 1996 is de onderstaande tabel samengesteld. 

~-- ---------------~-------------~--- -~= 
li!!~i!J!~Jt1!1~~~11:l~ ~~Ill____ 1.~'.'.~l".I 11r:~~:I~~.,-~~ 17~t1111 

70HLauto 5,36 263 8,44 62,05 0,89 0,35 
80 HL,auto 5,89 285 9.41 7L00 0,89 0,39 

140 HLauto 9,02 301 10,96 113,2 l 0,81 0,46 
l50HL,liluto 9,46 307 11 ,92 124,83 0,83 0,50 

Tabcl 4.1 : Kentallen per type kelderbierauto 

4.3 Operationele keuze 

Voor het inplannen van een kelderbierauto op een bepaald traject wordt door de planner intuitief 
rekening gehouden met de kosten. Een echte onderbouwing van de keuze met betrekking tot de kosten is 
niet bekend. 
Aan de hand van de koslen uil label 3. 2 en label 3. 3 en de kengelallen uit label 4.1 zijn de 
transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier uitgerekend en deze zijn weergeven in tabel 4 .2 . In 
tabel 4 .2 is onderverdeling gemaakt naar kosten per type kelderbierauto. Tevens is er een onderverdeling 
gemaakt in een kelderbierauto van Heineken en een kelderbierauto van het beroepsvervoer. 

; soHLaiit 
140 HL.ati 
Jso.HLau 

6,52 

Tabet 4 .2: Kosten per type kelderbierauto (gemiddelde transportkosten per HL) 
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De transportkosten zijn gesplitst in vaste kosten en variabele kosten. Bij de vaste kosten van eigen 
vervoer zijn zowel de vaste kosten van een auto als de vaste personeelskosten (8,4 uur) meegenomen. Bij 
beroepsvervoer zijn bij de vaste kosten alleen de vaste kosten van de auto meegenomen. De km- en uur
kosten worden bij beroepsvervoer alleen betaald naar aanleiding van de geleverde prestatie en zijn als 
variabele kosten meegenomen. De variabele kosten van het eigen vervoer zijn de km-kosten en de kosten 
voor de urcn dat !anger dan 8.4 uur wordt gewerkt vermenigvuldigd met een 50% toelage (zie tabel 4.1 
kolom # uren/rit). In tabel 4 .3 worden de loonkosten gesplitst naar loonkosten van de eerste 8.4 uur en 
de loonkosten van de resterende uren (ritduur-8,4 uur). 

Richtlijnen inplannen kelderbierauto's: 
Tabet 4.2 kan als basis dienen bij het inplannen van de kelderbierauto. Op basis van de variabele kosten, 
kan uit de tabel afgeleid worden dat gemiddeld gezien de volgende volgorde gehanteerd moet worden bij 
hct inzetten van de auto's: 

Volgorde inplannenkelderbierauto's; 
Eerst: 1o·HLeigen)1uto's 
Tweede: 80 HL eigen auto's 
Derde: 140 HL eigen auto 
Vierde: 150 }IL beroepsvervoer 
Vijfde: 140 HL beroepsvervoer 
Zesde: ... ~ .pt;i}eroepsyervoer 
Zev~de: •· ,0·111, beroepsvervoer 

Alleen is bij hct bepalcn van de volgorde er van uitgegaan dat een eigen chauffeur overwerk betaald 
krijgt als hij een rit )anger dan 8,4 uur maakt. Dit is niet direct het geval. De chauffeur krijgt pas 
overwerk betaald als hij in IO werkdagen meer dan 84 uur heeft gewerkt. Met andere woorden, de 
planner moet er rekening mee houden dat de eigen chauffeurs in IO werkdagen 84 uur of iets meer 
maken. 

Uitff 11d¢ring· yolgorcte planning .ktlderl>ie,:aqtp's: •· . . . , 

!ri~~l!!e,a1:rt~ 
• Berekening 8,8 uur: (6,96-1,73)*124,83 / 74,14 zie tahel 4.1, 4 .2 en 3.3 
•• Van de richtlijnen m~t in hijzondere gevallen afgeweken wordcn. Zoals er hijvoorhedd veel 70 HL 

auto's nodig zijn om<lat klanten niet met grotere auto te heleveren zijn en de venstertijden heperkt zijn. 

De 8,4 uur van een eigen chauffeur is in tabel 4.2 als vaste kosten meegenomen en kan daardoor een 
vertekend beeld geven van de variabele kosten. Een meer gespecificeerde tabel is hieronder 
weergegeven. In deze tabel wordt een onderverc!eling gemaakt in de eerste 8,4 uur van de rit en het 
aantal uren dater meer 8,4 uur gereden wordt. 

70HLaµto 
80!{1,auto 

140HLauto 
·1~C>~auto 

Tabet 4 .3: Transportkosten per HL (in fl./HL) 
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4.4 Strategische keuze 

Bij het investeren in een kelderbierauto moet rekening gehouden worden met een aantal aspecten, 
namelijk : 
I . Investeringsanalyse per type kelderbierauto ( capital budgeting) 
2. Samenstelling van het wagenpark met betrekking tot de bereikbaarheid van de klanten. 
3. Maximale ritduur (rijtijdenwet) 
4. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kelderbier 
In de volgende vier paragrafen zullen de verschillende aspecten besproken worden . 

4.4.1 Investeringsanalyse ( capital budgeting) 
Om de investeringsselectie van het wagenpark te onderbouwen is gebruik gemaakt van de Netto 
Contante-Waardemethode (N.C.W.). Bij deze methode wordt de investeringsanalyse beoordeeld op 
kasstromen. Om het type auto te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk een bepaalde fictieve opbrcngst 
mee te tellen . Ats de opbrengst nul is wordt de grote van de auto niet in de vergelijking meegenomen. De 
methode is twee keer uitgevoerd waarbij gekozcn is voor verschillende opbrengsten. 
Bij methode 1 is uitgegaan van een opbrengst die bepaald is door het berekenen van de gemiddelde 
transportkosten per afgeleverde hectoliter kelderbier: fl. 11,22 . Ats totale transportkosten zijn gcnomen 
de kosten van het huidige wagenpark in 1996 (eigen en beroepsvervocr) exclusief de rentekosten. Dit 
bedrag is gedeeld door het totaal aantal afgeleverde hectoliters kelderbier in 1996. Zie voor de uitkomst 
figuur 4.1 en zie voor de berekening bijlage H. 
Bij methode 2 "is uitgegaan van een opbrengst die bepaald wordt door de kosten die anders aan het 
transportbedrijf betaald had moeten worden. Dus als basis is uitgegaan van de transporttarieven per 
type auto. Zie voor de uitkomst figuur 4.2 en zie voor de berekening bijlage H. 

Netto contante waarde 
Eigen vervoer t.o.v. Opbrengst van f11,20 per HL 

(Totale kosten transport gedeeld door totaal aantal afgeleverde HL is +/- f11,20) 

200 

100 
---70HL 

0 
C ----SOHL 
CII 

"CII -100 '3 
- - - - · · · 140 HL 

t,I 

0 -200 0 
---150HL 

0 ... 
« 

-300 

-400 

-500 

Figuur 4.1: N.C.W. Methode I 

Voor de levensduur van het chassis is uitgegaan van 6 jaar en voor de levensduur van de opbouw is 
uitgegaan van 12 jaar. Aan het eind van het zesde jaar wordt er geinvesteerd in een nieuwe chassis (zie 
sprong in figuur 4.1 ). 
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Netto contante waarde (excl. opbouw) 
Eigen vervoer t.o.v. Beroepsvervoer 
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0 
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-60 ~ , ---BOHL 
-80 ... - - - - - - - 140 HL 

-100 · .... ---150HL 
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-140 -

-160 · 

-180 

elnd van het Jaar 

Figuur 4.2: N.C.W. methode 2 

In figuur 4.2 is te zien dat de lijn van de 150 HL auto horizontaal loopt. Dit is te verklaren doordat de 
ontvangsten en de uitgaven per jaar gelijk zijn. 

Conclusie Netto contante-waardeberekeningen: 
Methode I: Uitgaande van de huidige situatie van het kelderbier kan gcconcludeerd worden dat de 

150 HL auto het goedkoopst is en de 70 HL auto het duurst. 
Methode 2: Als gekeken wordt welk type auto het voordeligst in eigen beheer kan gehouden worden 

en welke type het beste uitbesteed kan worden, dan kan de volgende conclusie getrokkcn 
worden. 
De kleine type auto· s kunnen hct beste in eigen beheer gehouden worden en de grotere 
auto ·s kunnen het beste uitbesteed worden aan beroepsvervoer. De conclusie is te 
verklaren uit hct feit dat de grotere auto's !anger dan 8,4 uur per rit onderweg zijn. De 
Heineken-chauffeurs krijgen voor overwerk een 50% toelage. Voor beroepschauffeur 
hoeft geen extra toelage betaald te worden. 

4.4.2 Samenstelling wagenpark 
Uit de netto contante-waardeberekening kan geconcludeerd worden dat Heineken bijvoorkeur alleen 150 
HL auto's moet inzetten voor hct beleveren van kelderbier. In de praktijk blijkt dit niet mogelijk omdat 
een aantal klanten bereikbaarheidsbeperkingen hebben. 15% van de klanten is niet met een 150 HL auto 
te beleveren. Van de 15% is 8% van de klanten alleen te beleveren met maximaal een 70 of 80 HL auto. 

Om een indruk te krijgen welke invloed de samenstelling van het wagenpark heeft op de transportkosten 
per vervoerde HI kelderbier zijn er een aantal simulaties uitgevoerd. De volgende uitgangspunten zijn 
gehanteerd bij het uitvoeren van de simulaties: 
Uitgangspunt I : - inzetten I type auto (70 HL of 80 HL of 140 HL of 150 HL) 

- bereikbaarheidsbeperking klanten niet meegenomen 
Uitgangspunt 2: - inzetten l type auto voor ALLE adressen die met dit type zijn te beleveren 

- de adressen die NIET met dit type zijn te beleveren, beleveren met 70 HL auto ·s . 
Uitgangspunt 3: - inzetten van verschillende type auto' s, waarbij geen rekening gehouden wordt met 

een beperking van het aantal in te zetten auto's van een bepaald type. 
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In onderstaande tabel is de kostenverhouding tussen de verschillende type auto's aangegeven. Bij het 
bepalen van de kosten per HL zijn de kosten voor het chassis, voor de opbouw en de loonkosten 
meegenomen. De gehanteerde tarieven komen overeen met de tarieven van de transportbedrijven. 
In tabel 4.4 duidt het percentage aan het aantal % dat de waarde duurder dan de laagste waarde in de 
tabel (150 HL auto excl. bereikbaarheid). 

?OHL Auto 11 ,83 31.59 11,83 31,59 ·····•• '•• '•• '••·································•• '•'••···· · ....................... .............................. · ....... ...................................... ....................................... .. . . 

... 80. HL. Auto ....................................... ... 1. I. 04 ....................... 22, 80 ....................... !..'.:.?..~ ....................... 25 , 4 7 ......... . 

)1Q .. ~ .. ~~ .......... ............ .................. 9 ,3 '············· ............. 3,56 ... ...... .. ·············9 ,5 7 ..... ........ ............. 6,45 ... .. ...... . 
150 HL Auto 8,99 0,00 9,29 3,34 

Tabel 4.4: Transportkosten per HL versus de bereikbaarheid van de klantcn 

Uit tabel 4.4 valt te concluderen dat het inzetten van een 150 HL auto's hct voordcligst is. Wannecr de 
bereikbaarheid van de klanten wordt meegenomen is het noodzakelijk ook kleinere auto ·s in te zetten. Bij 
het inzetten van een 70 HL auto voor alle klanten die niet met de grotere auto te bereiken zijn en als dan 
de rest van de klanten beleverd worden door cen grote auto dan is gemiddeld gezien het voordeligst om 
zoveel mogelijk 150 HL auto's in te zetten . Het aantal klein auto's hangt sterk afvan de dag dat 
beleverd moet worden. De vrijdag is een dag waarbij relatief veel klanten specifiek met een kleine auto 
beleverd moeten worden. Hier wordt in paragraaf 5.4 op terug gekomen. 

4.4.3 Maximale ritduur 
De maximale ritduur is een beperkende factor voor de keuze van het wagentype. Een eigen chauffeur 
mag volgens de rijtijdenwet (zie bijlage C) niet langer dan 12 uur rijden per dag. Een chauffeur van 
bcroepsvervoer mag niet langer dan 15 uur rijden per dag. 

140 HLauto 
150 HLauto 

Tabet 4.5: Gemiddeld aantal gereden uren per rit per type kelderbierauto 

Het verschil tussen de geevalueerde ritduur en de gesimuleerde ritduur is bijvoorbeeld te verklaren uit 
het feit dat de auto's regelmatig terug moeten komen omdat er niet gereinigd is, de klant niet aanwezig, 
enzovoort. Een andere verklaring kan verkecrsopstoppingen zijn. 

De maximale rijtijd van 12 uur is voor een 150 HL auto lastig omdat deze auto's gemiddeld per rit 
11 ,92 uur rijden. Een andcr punt is dat in de CAO van de Heineken-chauffeurs vastgelegd dat zij in 
twee weken IO dicnsten draaicn van totaal 84 uur. Het aantal uren meer dan de 84 uur, wordt als 
overwerk uitbetaald. Voor de overuren krijgen de Heineken-chauffeurs een toeslag van 50%. Dit 
bernvloedt de kostprijs per HL nadeling. 

Uit de evaluatie van 1996 (tabel 4.5) valt te concluderen dat de gemiddelde ritduur van de 140 HL en de 
150 HL auto ruim bovcn de standaard 8,4 uur van Heineken-chauffeurs komt. Toch is uit tabel 4.2 af te 
leiden dat het inzetten van 140 HL auto inclusief overuren voordeliger is dan het inzetten van 70 HL 
auto's. 
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4.4.4 Kelderbier-ontwikkelingen 
De kelderbier-ontwikkelingen worden besproken in hoofdstuk 5. In deze paragraaf z.al aangegeven 
worden welke invloed bepaalde ontwikkelingen kunnen hebben op de keuze van het type kelderbierauto. 

Uitbreiding aflevertijden 
Door een vertegenwoordiger is een kleine enquete uitgevoerd om te zien of het voor de klant problemen 
oplevert om de aflevertijden uit te breiden naar 24:00 of I :00 uur. Uit het enquete kwarn naar voren dat 
er heel weinig klanten problemen mee hadden met het uitbreiden van de aflevertijden. Bij een aantal 
klanten is het door laad en los venstertijden van de gemeente niet mogelijk. De meeste klanten kunnen 
vanaf 8:30 bcleverd worden. De afdeling kelderbiertransport heeft van ongeveer 260 klanten een sleutel. 
Deze klanten kunnen dus ook eerder beleverd worden. 
Door verlenging van de uiterste aflevertijd is het voor Heineken mogelijk om de benuttingsgraad van het 
wagenpark door middel van dubbele ritten te verhogen. Tevens levert het ' s avonds rijden tijdwinst op 
omdat het minder verkeersopstoppingen op de weg zijn. 
Het maken van twee voile ritten op ecn dag is met een 140 HL en 150 HL auto niet mogelijk . Twee 
rittcn van een 150 HL duren gemiddeld 24 uur. De auto moct ook nog gereinigd en geladen worden. wat 
een kleine 2 uur duurt. Het is natuurlijk wel mogelijk om een tweede wat kortere rit te maken. Het 
maken van twee voile ritten met een 70 HL of 80 HL auto is wel mogelijk. Deze auto rijden gemiddeld 
respectievelijk 17 uur en 19 uur per dag. 

Afschaffen regio-distributie en uitbreiden met •k.lein'kelderbierklanten 
Het afschaffen van regio-distributie en het uitbreiden met 'klein 'kelderbierklanten heeft tot gevolg dat de 
rijtijden !anger worden (zie paragraaf 5.2). Het blijkt dat in veel gevallen er geen volgeladen 150 HL 
auto meer ingezet kan worden, omdat dan de chauffeur dan over de maximale 15 uur heen gaat. Bij het 
bepalen van het beleid moet met betrekking tot de keuze van het wagentype hiennee rekening worden 
gehouden. 

4.5 Conclusie & Aanbeveling 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden met betrekking tot de keuze van het in te zetten 
wagentype: 
la: Uit de netto contante-waardeberekening is gebleken dat de grotere auto's (140 HL en 150 HL) een 
grotere positieve kasstromen genereren dan de kleinere auto ·s (70 HL en 80 HL). (Zie figuur 4 .1) 
J b: Wanncer men moet kiezen welk type auto het beste in eigen beheer gehouden kan worden, dan kan 
men het beste kiezen voor de kleine auto (70 HL). Deze kleinere auto's leveren een kleinere negatieve 
kasstroom op dan de grotere auto ·s . (Zie figuur 4 .2) 
2: Wanneer men zou kiezen voor het inzetten van grotendeels een type auto dan kan men het beste 
kiezen voor het inzetten van 150 HL auto·s . De niet met de 150 HL te bereiken afleveradressen moeten 
beleverd worden met een 70 HL auto. 
3: Als gekeken wordt naar de ritduur per type auto dan is het aan te bevelen om de grote auto·s te laten 
rijden door beroepschauffeurs en de kleinere auto's door eigen chauffeurs . Beroepschauffcurs mogen 
maximaal 15 uur rijden terwijl de eigen chauffeurs maximaal 12 uur mogen rijden. Tevens geldt voor 
eigen chauffeurs dat wanneer ze in twee weken !anger dan 84 uur werken een toelage van 50% betaald 
moet worden. 
4: De kelderbier-ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de sarnenstelling van het wagenpark. Door 
kleinere afleverhoeveelheden per order en door afschaffen van regio-distributie kan Heineken 
genoodzaakt zijn om kleinere auto ·s in te zetten. Bij grote auto komt men in de problemen met de 
rijtijdenwet. In hoofdstuk 5 wordt op de kelderbier-ontwikkelingen dieper ingegaan. 
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Aanbeveling: 
Eigcn vcrvoer is duurder clan het uitbesteden van het vervoer. Voor Heineken is hct nict mogclijk allc 
auto ·s uit te besteden. Dit in verband met het convenant dat in 1990 gesloten is met de vakbonden (zie 
hoofdstuk 3). Op basis van de kosten en de ritduur raad ik aan om te kiezen voor kleine auto·s in eigen 
beheer en de grotcre auto ·s te laten rijden onder beheer van transportbedrijven. 
Een andere mogelijkheid zou zijn als de chauffeurs in plaats van IO ritten in twee weken met totaal 84 
uur, 8 ritten maken in twee weken tijd met totaal 84 uur kunnen maken. Hier moeten de vakbonden en 
het personeel natuurlijk mee in stemmen. 
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5. Kelderbierontwikkelingen 

5.1 lnleiding 

Binnen Heineken zijn er een aantal ontwikkelingen op het gebied van kelderbier aan de gang. Voor het 
bepalen van het toekomstige beleid ten aanzien van Kelderbier is het noodzakelijk om te weten wat de 
consequenties zijn van veranderingen voor de fysieke distributie. 

De volgende ontwikkelingen zijn onderzocht: 
I. Het uitbreiden van het klantenbestand met klanten die een omzet hebben tussen de I 00 en de 200 HI 

per jaar. Deze groep klanten wordt ook wel ' klein 'kelderbierklanten genoemd. In samenhang met de 
uitbreiding van het aantal klanten is bekeken wat de gevolgen zouden zijn als het principe van regio
distributie zou worden afgeschaft. 

2. Een belangrijk deel van de kosten voor het afleveren van kelderbier bij de klant wordt bepaald door 
het bestel- en aflevergedrag van de klant. Het verhogen van de afleverhoeveelheid per order door het 
toestaan van bijvullen en het op afstand bepalen of een tank leeg en gereinigd is door middel van 
telemetrie. kunnen de kosten van de kelderbiertransport verlagen. 

In het onderzoek is alleen gekeken naar de korte termijn variabele kosten (direct costing) van het 
kclderbiertransport. Als uitgangssituatie voor het simuleren met behulp van CarGo is genomen de 
huidige samenstelling van het wagenpark .. 
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5.2 Toename aantal kelderbier-klanten 

Kelderbier-installaties worden alleen door Heineken geplaatst als de verwachte omzet van de klanten 
(Horeca-ondememers) meer dan 200 HL per jaar bedraagt. Klanten met een lagere omzet dan 200 HL 
per jaar worden nu door Heineken voorzien door rniddel van fustbier. Ongeveer 80% van de Heineken / 
Amstel klanten die in aanmerking komen voor kelderbier zijn voorzien van een kelderbier-installatie. Dit 
zijn ongeveer 1800 installaties . De klanten die nog niet voorzien zijn, is het om diverse redenen niet 
mogelijk (locatie, de wil van de klant) . Binnen deze groep zullen nog maar weinig klanten overgaan op 
kelderbier. 
Met betrekking tot kelderbier is wel een andere ontwikkeling gaande. Deze ontwikkeling is het eventueel 
verlagen van de omzetgrens, voor plaatsen van een kelderbier-installatie, van 200 naar I 00 HL per jaar. 
Dit wit zeggen dat door het verlagen van de grens er nu ongeveer 4000 klanten extra in aanmerking 
komen voor een kelderbier-installatie. De vraag daarbij is wat de consequenties zullen zijn voor het 
transport van kelderbier. 

·20000 

C 15000 

I 
Ill 
lii 
:a: 10000 

5000 

Aantal klanten die in aanmerking komen voor kelderbier 
t.o.v. een mlnlmale omzet per klant per jaar 

( Heineken en Amstel 1995) 

300 200 175 150 125 100 75 50 0 
Mlnlmale omzet per klant per jaar (# HL/jaar) 

Figuur 5.1: Omzetgrens voor kelderbier t.o.v. # klanten 

Doordat het aantal kelderbierklanten is toegenomen, bestaat er een mogelijk het leveren volgens principe 
van regio-distributie af te schaffen. Regio-distributie is het afleveren van bier bij een klant op een vaste 
dag in de week. De dag van de week hangt af van de regio waarin de klant zich bevindt. Nederland is 
opgedeeld in vijf regio ·s. Uit onderzoek dat in het verleden is uitgevoerd is gebleken dat het afleveren 
volgens het principe van regio-distributie leidt tot grote kosten besparing. Het afleveren van bier op een 
vaste dag in de week leidt soms tot onvrede bij de klant. Het afschaffen van het beleveringsprincipe van 
regio-distributie is meegenomen bij de uitbreiding van het klantenbestand met 'klein'kelderbierklanten. 
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5.2.1 'Klein 'kelderbier 

Heineken wit ook klanten gaan voorzien van kelderbier die een omzet hebben tussen de l 00 HL en 200 
HL. In totaal komt een kleine 4000 klanten daardoor ook in aanmerking voor kelderbier, nu werkt deze 
groep nog met fustbier . 
Om een indruk te krijgen van de omzet van de desbetreffende klantengroep zie tabel 5. I . 

100 3.5 173 4.2 212 5.8 4 .3 2~9 .. 

125 4.3 216 5.3 264 4.6 3.5 :2.3 
150 5.2 260 6.3 317 3.9 2.9 1.9 
175 6. 1 303 7.4 370 3.3 2.S 1.7 
200 6.9 346 8.5 423 l.9 ·>2.:2 1.4 

Tabet 5. I: Omzet 'klein 'kelderbierklanten 

Het omschakelen van fustbier naar kelderbier is voor de klantengroep met een omzet lager dan 200 HL 
per jaar niet zonder meer mogelijk. Er zijn een aantal aspecten die een negatieve invlocd hebben op de 
omschakeling naar kelderbier. Twee daarvan zijn de maximale taptijd en de kostprijs van een kelderbier
installatie. 

De maximale taptijd geeft een beperking aan de toegestane grootte van de tank. Op dit moment hanteert 
Heineken een maximale taptijd van 3 weken. Er wordt onderzocht of dit eventueel verlengd kan worden. 
De maximale 3 weken taptijd heeft tot gevolg dat alleen bij klanten met een omzet groter dan 200 HL 
per jaar 1000 liter tanks geplaatst kunnen worden. Bij klanten met een omzet tussen de 150 en 200 HL 
per jaar mogen maximaal tanks van 750 liter geplaatst worden en bij klanten met een omzet tussen de 
100 en 150 HL per jaar mag maximaal 500 liter tanks geplaatst worden. Door verlenging van de taptijd 
is het mogelijk om klanten met een relatief !age omzet toch van grote tanks te voorzien. Zie tabel 5 . l . 

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door T. van Lambaart (Management trainee Heineken) kwam naar 
voren dat financieel gezien kelderbier minder aantrekkelijk is voor Heineken dan het behoud van 
fustbier. Plaatsing van het huidige model kelderbier-installatie is relatief duur. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is Heineken een kelderbier-installatie 
gaan ontwikkelen met ecn lagere kostprijs en een kleiner tank.volume. Op dit 
moment worden twee proefstellingen getest. 

Type I : "Heincken"systeem voor kleine omzetten 
- 2 tanks van 750 liter 
- prijs indicatie fl . 17.000,= 

Type 2: "Liner"systeem voor kleine omzetten 
- 3 tanks van 500 liter 
- prijs indicatie fl. 15.000,= 

In bcide gevallen is gekozen voor het plaatsen van gelijke grootte van tanks. 
Het ' 'Liner"systeem is een systeem dat werkt met tank zakken. Het 
' 'Heineken" systeem werkt met een reinigingssysteem op de tank zelf. 

De grootte van de tanks heeft invloed op de maximale afleverhoeveelheid 

Beperkingen: 
l .Maximale taptijd 
2.Kostprijs van een 

kelderbier-installatie 

• Maximale tankgrootte 
Aantal ge1nstalleerde tanks 

• Maximale aflever-
hoeveelheid per order 

per order. Om de invloed van de afleverhoeveelheid op de transportkosten per HL kelderbier te bepalen, 
zijn een aantal simulaties uitgevoerd. De resultaten en de conclusies van de simulaties staan in paragraaf 
5.2.3 . 
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5.2.2 Regio-distributie 

Ongevcer IO jaar gelcden is er door Heineken besloten om over te gaan op de belevering volgens hct 
principc van regio-distributie. Regio-distributie houdt in dat een klant een vaste dag in de week krijgt 
waarop hij beleverd wordt. De vaste dag wordt bepaald door de geografische ligging van de klant. 
Nederland is ingedceld in vijf regio's (dagen}, zie tabel 5.2. De klant wordt over het algemeen twee 
dagen voor de afleverdag gebeld door de ordertelefonie voor het opnemen van een eventuele bestelling. 
De dag voor de afleverdag wordt de routeplanning gemaakt. 

Alkmaar 
Oosl-Brahant Groningcn Friesland 
Limhurg Drenlt: Zwolle 
Amstcnlam Overijssd 

Wo. West-Brah. Zedand Oost-Brahanl 
Ni_imegcn Arnhem Limhurg 
l Jtrecht Alknrnar Amstenlmn 

Do. nroningen Friesland Rollerdam Den Haag 
Drenle Zwolle Leiden Noordwi_ik 
Overiissel West-Brah. Zeeland 

vr. Amsterdam 1-Jaarlt:m Amsterdam Haarlcm 
Noord-Holland Utred1t Heineken Amstel 

Tabel 5.2:Verdeling regio-distributie 

Bij 16, 1 <¼, van de orders wordt er afgeweken van het principe van regio-distributie. Van deze 16.1 °/4, 
wordt 3,6% van de order door de planner verschoven i.v .m. bijvoorbeeld een feestdag . 
Er wordt afgewcken van de vaste afleverdag als de klant een evenement heeft en voor dit evenement 
onvoldoende opslagcapaciteit heeft om de week door te komen. In 1996 werd er voor evenementen 1254 
keer (2.9% van de orders) afgeleverd op cen afwijkende afleverdag. Ook wordt er afgeweken van de 
vastc afleverdag als de klant dit vcrlangt. De afdeling kelderbiertransport is zich bewust wat de extra 
kostcn voor hct aflevcren van het bier op een andere dag en voert daarom een defensief beleid ' \vij 
wijzcn de klant op het fcit dat hij een af.vijkende vraag vertoont en hierdoor extra kostcn veroorzaakt". 
Aan hct eind wordt eehter altijd geleverd omdat men de klant niet zonder bier kan laten zitten. Dit wordt 
altijd door klanten ervarcn als '"weigerachtig" of ''moeilijk doen" door Heineken . De extra kosten die 
maakt om bijvoorbecld voor ecn klant naar Groningcn te rijden of om het weekend bier af te leveren 
wordcn niet doorberekend aan de klant. In 1996 is in totaal 3526 keer (8,3% van de orders) van de vaste 
aflevcrdag afgeweken om dat de kl ant dat wilde .. 

De vaste aflcverdag wordt door de klant gezien als inflexibel c.q . nict klantvriendclijk beleid van 
Heineken. Binncn Heineken speclt dan ook de vraag wat het kost om het prineipe van regio-distributie af 
te schaffen. Bij de besluitvonning moet de cvcntuele uitbreiding van het klantcnbestand met 
'klcin'kelderbierklanten ook worden mcegenomen. 

Om te bepalen wat de invloed van het afschaffen van regio-distributie op de kcngetallen is , zijn er een 
aantal simulatics met behulp van CarGo uitgevocrd. De resultaten en de conclusic van de simulaties 
staan in paragraaf 5.2.3 . 
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5.2.3 Simulaties 

Met behulp van het routeplanningsprogramma CarGo zijn een aantal situaties gesimuleerd. Het 
uitvoeren van de simulaties had tot doel inzicht te krijgen in de verandering van de kengetallen die 
besproken zijn in hoofdstuk 2 van het verslag. De gesimuleerde veranderingen hebben betrekking op: 

• een toename van het aantal klanten door 'klein 'kelderbier. 
• het afschaffen van regio-distributic (een vaste atleverdag per regio) 

V oor het simuleren is uitgegaan van een toename van het aantal klanten dooruitbreiding met 
'klein'kelderbier van ongeveer 680 klanten (40%) en van ongeveer 1370 klanten (80%). De selecteerde 
'klein 'kelderbierklanten hebben een gemiddelde ornzet per jaar van 175 HL (klanten hebben omzet 
tussen de 150 en 200 HL per jaar). Bij het simuleren is niet de hele 'klein 'kelderbier klantengroep 
meegenomcn ( I 00 tot 200 HL omzet per jaar), omdat het programma CarGo een beperking van het 
maximaal aantal te plannen orders per dag heeft. Er wordt bij het simuleren dan ook geen uitspraken 
gedaan over de klanten met een omzet lager dan I 50 HL per jaar. Een andere variabele die bij het 
simulcren is meegenomen, is de atleverhoeveelheid van de extra order. Zoals in paragraaf 5.3.1 is 
beschreven. is de tankgrootte en het aantal tanks bepalend voor de maximale atleverhoeveelheid per 
order. lk heh gekozen om voor de extra orders een atleverhoeveelheid van 750 of 1000 liter aan te 
nemen. De atleverhoeveelheden zijn gekozen omdat er nu bij Heineken twee testopstellingen staan, een 
opstelling bestaande uit twee 750 liter tanks en een opstelling bestaande uit drie 500 liter tanks . 

Om een indruk te krijgen van de invloed voor een heel jaar, is per situatie een rustige, twee gemiddelde 
en een drukke week gesimuleerd. Zie voor de keuze van de weken bijlage E. 

Resultaten simulaties: 
Van de verschillende simulaties zijn de waarden van de operationele kengetallen bepaald. Bij het bepalen 
van de kosten zijn alleen de operationele kosten meegenomen. Oat wil zeggen dat alleen de directe 
transportkosten, dus km- en uur-kosten. lk heb gekozen om de kosten per km en per uur te nemen 
gebaseerd op de te betalen tarieven aan de transportbedrijven. Zie bijlage G voor de resultaten van de 
simulaties. Hieronder is een samenvatting gegeven van de belangrijkste kengetallen. 

750 1t 
1000 J.tr 

. 750 1.tr 
+ 1000 ,ltr. 
Rudig · ·. ~ 
+ 750 l.tr ~ 
+ 1000 l.tr .Geilm 
+ 750 ltr Geen 
+ 1000 1 tr _Geen . 

Tabet 5 3· Ken etallen er order 

a.uiclig · · U" . 1fe1 ,, 
+ ',750 lb: • w.J. 
+ 1()00; i ,t:r:i' / :wet· 
+ · ,so -11:r >: .··· ·· · 

· '+. 1000 11.tr 
·HUidig • .. 
+ ·,so ltr • 
+ 1000 l.tr 
.+· 7SP.<l.~r•/<. 
+ 1000 lt:t . 

Tabet 5.4: Kengetallen per klant 
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' 402'74/. 
56355 
5219$ 
72111 
65624 
40274 ; , 
56173 
52052 
73216 
6.5312 

· 63 ,, 
167 .. 
l 75 · 

12,99 
11, 46 
12 ,35 
10,43 
11, 72 

839 
786 
761 
708 
647 

1055 
950 
922 
867 
808 

46,90 
41,79 
43,62 
37,51 
39,28 

28 
27 
26 
25 
23 
32 
30 
29 
28 
26 

1,42 
1,31 
1,35 
1,22 
1,27 

1473 
1400 
1345 
1301 
1197 
1724 
1591 
1533 
1495 
1386 

76,62 
70,01 
72, 52 
64,66 
67,35 

2,64 
3,47 
3,32 
4, 11 
3,82 
3,09 
3,93 
3,77 
4,73 
4,40 
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Uit tabel 5.3 is waar te nemen dat het gemiddeld aantal 
gereden kilometers en gereden uren per order daalt 
naannate het aantal klanten en daardoor het aantal orders 
toeneemt. Als je het gemiddeld aantal kilometers en 
aantal uren per afgeleverde hectoliter kelderbier gaat 
bekijken, krijg je een ander beeld, namelijk: in de eerste 
instantie een toename van het aantal uren. Zie figuur 5.4. 
Dit is te verklaren door het feit dat de gemiddelde aflever
hoeveelheid per order sterk afueemt ten gevolgen van de 
'klcin' kelderbier orders. Zie figuur 5 .2. 

VERLOOP: Aantal KM per HL 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 

4,00 ~------------~ 

2,00 -----~--------...... 
1790 2290 2790 3290 

totaal aantal klanten 

--+- hdien 750 liter tanks & geen regio-distributie 

--- ndien 1000 liter tanks & geen regio-distributie 
__...._ ndien 750 liter tanks & met regio-distributie 
-w- hdien 1000 liter tanks & met regio-distributie 

V~OOP Afleverhoeveelheld per Order 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 

14 ,--,--,-,-.,...,---,-,---,-,-,--,-,--..-..,.----,-......., 
12 

= 10 
l:! 8 
:3 
::c -6 

4 

2 0-------------...... --~ 
1790 2290 2790 3290 3790 

totaal aantal klanten 

I--ndien 750 Ur/orders -- hdien 1000 Ur/orders \ 

Figuur 5.2: Verloop #HL/order 

VERLOOP: Aantal UREN per HL 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 

0,120 ~-----------~ 
...I 
::c 0,115 

i 0,110 
z ... =-~----1--------
~ 0,105 
:::, 
ii 0,100 c J..,.:::::::::.--:--.,.._ ___ _ 
~ 0,095 

0,090 +-------+-------------4 
1790 2290 2790 3290 

totaal aantal klanten 

--+- ndien 750 liter tanks & geen regio-distributie 

--- ndien 1000 liter tanks & geen regio-distributie 
__...._ hdien 750 liter tanks & met regio-distributie 
-w- hdien 1000 liter tanks & met regio-distributie 

Figuur 5.3: Verloop aantal uren per HL Figuur 5.4: Verloop aantal km per HL 

De bovenstaande figuren kunnen samengevoegd worden tot een figuur die de variabele transportprijs 
per afgeleverde hectoliter kelderbier weergeeft. 

In figuur 5 .5 zijn de extra kosten ten gevolgen van 
problemen bij het afleveren van het bier bij de klant 
niet mccgcnomen. Tcvens zijn, zoals eerder 
aangegeven, voor het bepalen van de transportkosten 
alleen de direct variabele kosten meegenomen. 

t-750 :C: 47 9 5 , .3 1) 6 , 4 
1066 l :: 47 1 1 ..: , 4 I.I 5 , 1 3 1 , 9 
+750 l .31 54 10 , ,; l .~1 , j _f:, 6 , 2 
J OOO l 3 1 9.3 11 , 8 IJ 4 , 93 - 2 , 1 
Hul d i g 1 7 <l (I 1 _; , q ~l .:, , 90 17 , 0 
+7 5 0 · 1 ..: 471 11 , 4 ,, ,; , 11 2 1 , 2 
1 000 U r . :: 4 1,.3 1:..: , .~~, .C,, , 87 1 6 , 5 

.11 67 1 (I , 4 J G, :: O 23 , 0 
il 7 "• 1 1 , 7 :: .r:1 , 7 i:--1 1 4 , 1 

Tabet 5.5: Kosten per HL 
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VERLOOP: Transportkosten per HL 
bij toename # klanten door 'klein'kelderbier 

....1 6,50 -r-,---,----,-------,,...----, 
::c 

i 6,00 --:::::;;;;~ ~ .... ~ 2.__:......,._ 
; T 
-; 5,50 .s 
t: 
8. 
Ill 
C 
I! 
I-

1790 2290 2790 3290 
totaal aantal klanten 

--+- ndien 750 liter tanks & geen regio-distributie 
--- ndien 1000 liter tanks & geen regio-distributie 
__...._ hdien 750 liter tanks & met regio-distributie 
-w- ndien 1000 liter tanks & met regio-distributie 

Figuur 5.5: Verloop kosten per HL 
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Evaluatie simulaties: 
Uit de verschillende figuren en tabellen zijn een aantal conclusies te trekken met betrekking tot de 
transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier: 

l : De km-kosten per HL zullen in de eerste instantie gelijk blijven maar zullen daarna dalen. In tabel 
5.3 is te zien dat het aantal km per order direct een dalende lijn aangeeft . 

2: De uur-kosten per HL zullen stijgen bij extra orders van 750 liter sterk. Bij extra orders van 1000 
liter blijft per aantal uren per HL zo goed als gelijk . 

3: De gemiddelde kosten per HL als gevolg van de extra 750 liter orders, stijgen bij de eerste 40% extra 
klanten sterk. Bij de volgende 40% extra klanten (totaal 80% extra) blijven de kosten zo goed als 
gelijk. De verwachting is dat uiteindelijk de kosten per HL zullen dalen . 
De gcmiddelde kosten per HL als gevolg van de extra I 000 liter orders blijft gelijk en vertoond 
vervolgens een dalende lijn. 

4: Het afschaffen van regio-distributie leidt tot een kostenstijging van ongeveer 15%, zie tabel 5.5 . In 
tabel 5.3 is wel waar te nemen dat de vermindering van het aantal kilometers per order ten gevolgen 
van de extra orders bij het afschaffen van regio-distributie 30% meer is als bij het handhaven van de 
regio-distributie. Een zelfde beeld vertoont het aantal uren per order. De verwachting is daarom ook 
dat het verschil tussen afschaffen en handhaven van regio-distributie steeds kleiner wordt als het 
aantal klanten verder toeneemt. 

Kanttekeningen afschaffen regio-distributie: 
Ats Heineken regio-distributie zou afschaffen en daardoor geen controle meer heeft over de besteldag 
van de klanten dan zouden grote problemen kunnen ontstaan ten gevolgen van de wachtrij-problematiek. 
De orders moeten, over een week gezien, toch gelijk verdeeld blijven. Heineken zou kunnen kiezen om de 
klanten toch te blijven bellen en te vragen om een order. 

5.2.4 Conclusie en aanbeveling 

I: Het verschil tussen extra orders van 750 liter en extra orders van 1000 liter bedraagt: 
- bij een toenarne van het aantal klanten met ongeveer 

40% (totaal 2470 klanten) ongeveer 4,6%. 
- bij een toenarne van het aantal klanten met ongeveer 

80% (totaal 3160 klanten) ongeveer 8,6%. 

2: Het afschaffcn van regio-distributie heeft tot gevolg een stijging van de transportkosten per HL met 
ongeveer 15% (fl. 0,90 per HL) tot een met 80% meer 
klanten (1370 klanten extra). De verwachting is dat bij 
steeds meer klanten het verschil tussen afschaffen en 
handhaven regio-distributie kleiner wordt. De vraag blijft 
natuurlijk. hoeveel heeft Heineken er voor over om de 
servicegraad te verhogen door het afschaffen van regio-distributie. 

Aanbeveling: 
V oor de efficiency van het transport is het wenselijk om een zo groot mogelijke afleverhoeveelheid per 
order te realiseren. Dit is natuurlijk van zelf sprekend. 
Het handhaven van regio-distributie levert voor Heineken een relatief groot kosten voordeel op. Dit 
voordeel blijft tot ongeveer 3160 klanten gelijk. Dit is te verklaren uit het feit dat de afleverhoeveelheid 
per order ook afneemt. Als het aantal klanten nog verder toe zal nemen is de verwachting dat het 
verschil afneemt. Om toch aan de klanten-wensen te kunnen voldoen, zou gekozen kunnen worden op 
twee keer in plaats van een per week naar een bepaalde regio te rijden. 
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5.3 Be"invloeden bestel- en ontvangstgedrag 

Een belangrijk dee! van de transportkosten wordt bepaald door het bestel- en ontvangstgedrag van de 
klant. In de literatuur wordt gezegd dat het verhogen dan de afleverhoeveelheid en daarrnee het verlagen 
van de afleverfrequentie leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing op de fysieke distributie en op het 
ge1nvesteerd verrnogen. Een ander besparing is te realiseren door het verbeteren van het 
ontvangstgedrag. Bij afleveren constateert de chauffeur regelmatig dat de klant nict aanwezig is. de 
tanks niet leeg of niet gereinigd zijn. 
Binnen Heineken zijn er twee ideeen ontwikkeld die zouden moeten leiden tot het verlagen van de 
transportkosten. Deze ideeen zijn: 

I : Het bijvullen van een nog niet lcge tank waardoor de aflevergrootte toe zal nemen. 
2: Het toepassen van telemetrie. Dit houdt in het op afstand bekijken of een tank leeg is en 

of de tank gereinigd is of de installatie een storing staat. 
In de volgcnde twee paragrafen zal besproken worden welke consequenties het invoeren van deze twee 
ideeen heeft op het bestel- en ontvangstgedrag. Vervolgens is bepaald welke kostenreductie het met zich 
mce kan brengen. 

5.3.1 Bijvullen 

Onder bijvulleri wordt verstaan het vullen van een nog niet lege kelderbiertank. Bier mag niet altijd 
gestapeld worden. Door het bijvullen ontstaat een groter risico ten aanzien van de kwaliteit van het 
kelderbier. Uit onderzoek (Vlooswijk, 11 maart 1997) is niet gebleken dat het bijvullen leidt tot een 
groter kwaliteitsverlies (te hoog aantal micro-organism) van het bier. Met het bijvullen moet wel 
rekening gehouden worden dat de maximale taptijd van het bier niet mag overschreden worden. De 
taptijd is de tijd tussen het tijdstip van beginnen met het tappen uit een tank tot het tijdstip waarop de 
kelderbiertank leeg is . Op de maximale taptijd wordt later in deze paragraaf terug gekomen. 

Wanneer is bijvullen wenselijk? 
Bijvullen is wenselijk of zelfs noodz.akelijk wanneer klanten evenementen hebben. Tijdens evenementen 
is de bierafzet in een bepaalde korte periode aanzienlijk hoger dan bij norrnale omstandigheden. In deze 
periodes is de kelderbier-installatie van de klant vaak onvoldoende om eens per week (volgens regio
distributie principe) beleverd te worden. 

Ook kan het bijvullen de afleverhoeveelheid per leverantie vergroten. De invloed op de 
afleverhoeveelheid bij het bijvullen van klanten met weinig tanks is groter dan van klanten met veel 
tanks. Ter verduidelijking een klein rekenvoorbeeld: 
I : Klant A, met twee I 000 liter kelderbiertanks, heeft I tank met 300 liter en l lege tank. 

* Zondcr bijvullen kan maximaal I 000 liter worden afgeleverd. De klant heeft nu 1300 liter voorraad 
* Met bijvullen kan bijvoorbeeld J 500 liter worden afgeleverd. De klant heeft nu 1800 liter voorraad. 

De voorraad van de klant neemt met 38% toe en de afleverhoeveelheid neemt met 50% toe. 
2: Klant B, met zes 1000 liter kelderbiertanks, heeft l voile tank en l tank met 300 liter. Vier tanks zijn 

leeg. 
* Zonder bijvullen kan er maximaal 4000 liter worden afgeleverd. De klant heeft nu 5300 liter 

voorraad. 
* Met bijvullen kan bijvoorbeeld 4500 liter worden afgeleverd. De klant heeft nu 4800 liter in 

voorraad. De voorraad van de klant neemt met 10% toe en de afleverhoeveelheid neemt met 12% 
toe. 

Het bijvullen van klant A kan er toe bijdragen dat een klant niet iedere week beleverd hoeft te worden, 
maar I keer in de twee weken . Voor klant Bis de kans dat dit mogelijk is veel kleiner. De grootste 
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besparing wordt verkregen door bet venninderen van bet aantal orders . Met andere woorden bet 
verbogen van de gemiddelde afleverboeveelbeid per order. 
Om beter inzicbt te krijgen in de besparing die het bijvullen kan opleveren is het noodzakelijk om meer 
te weten over de klanten en het orderpatroon van de verschillende klantgroepen (aantal gei'nstalleerde 
kelderbiertanks). 

De omzet van de klanten per jaar moet in verbouding staan tot het aantal geplaatste tanks van de klant. 
Het probleem is alleen dat er voor het installeren van het aantal tanks een schatting wordt gemaakt van 
de omzet. Dit wordt over het algemeen gedaan op basis van de omzetcijfers uit het verleden. Eenmaal 
gekozen voor een bepaald aantal tanks wordt, er niet snel eentje bij geplaatst of weggehaald. In de 
ondcrstaande grafiek is het aantal tanks te zien ten opzichte van de werkelijke omzct van de klanten. 
gerangschikt van hoge naar lage omzet. 

OMZET per jaar 
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Figuur 5.6: Aantal geplaatste tanks t.o.v. de omzet per jaar 

In bovenstaande figuur is een onderverdeling gemaakt naar het aantal gei'nstalleerde tanks bij de klant. 
Het aantal gei'nstalleerde tanks bepaalt voor een grootdeel het bestelpatroon en de bestelmogelijkheden 
van de klant. Er wordt gekeken naar klanten met 4 of minder gei'nstalleerde kelderbiertanks. Deze groep 
maakt 95% ( 1691) van bet klantenbestand uit. 
Van de klanten die 2, 3 of 4 tanks hebben, beeft 31 % (533 klanten) een omzet per jaar groter dan 300 
HL. Een omzet per jaar groter dan 200 HL heeft 58% (976 klanten) van de klanten met 2, 3 of 4 tanks. 
De omzet per jaar van de klant te samen met de maximale taptijd bepaalt of het acceptabel is om een 
tank bij te vullen. 
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Maximale taptijd 
Op dit moment hanteert Heineken een maximale taptijd van 3 weken. Er wordt onderzocht of het 
verantwoord is om de taptijd te verlengen. Bij een verlenging van de maximaal toegestane taptijd van 3 
weken naar 4 weken, komen er 865 klanten in plaats van 533 klanten in aanmerking voor het bijvullen 
van 500 liter bier. De jaar omzet van de klanten is gecorrigeerd voor een omzet fluctuatie van I 0%. 

* Toestaan van bijvullen van 500 liter bij een taptijd van maximaal 3 weken, dan moeten de klanten 
een minimale omzet per jaar moeten hebben 300 HL. 
Berekening: Taptijd begint op het tijdstip dat een voile tank ( I 000 liter) wordt aangesloten 
vervolgens wordt er een tijdje later 500 liter bijgevuld. De I 000 liter en de 500 liter moeten op zijn 
voordat de taptijd van 3 weken is versteken. Bij een correctie voor weken met een lager omzet 
(90%), dan moeten de klanten een minimale omzet hebben van 
r ( I 000 Ltr + 500 Ltr)/3weken * 52weken/jaar / 0,9 ] ongeveer 300 HL/jaar 

* Toestaan van bijvullen van 500 liter bij een taptijd van maximaal 4 weken, dan moeten de klanten 
een minimale omzet per jaar moeten hebben 225 HL. 
Berekening: De klanten moeten een minimale omzet hebben van, 
I. ( I 000 Ltr + 500 Ltr)/4weken * 52weken/jaar / 0,9 ] ongeveer 225 HL/jaar 

Zie figuur 5 . 7 voor de minimale taptijd bij het bijvullen van 500 liter bier in een l 000 liter tanks ten 
opzichte van de gecorrigeerde omzet per klant per jaar. 
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Figuur 5.7: Taptijd voor bijvullen bier 

Het bestelpatroon wordt bepaald door het aantal ge1nstalleerde tanks en natuurlijk de klant zelf. De per 
order maximaal afte leveren hoeveelheid komt overeen met het aantal lege gereinigde tanks. Bij klanten 
met 2 tanks kan men maximaal l tank per order vullen ( l 000, 980 of 900 liter afhankelijk van het type 
tank) . Bij klanten met 3 tanks kan men maximaal 2 tanks vullen en bij klanten met 4 tanks kan men 
maximaal 3 tanks vullen. De mogelijkheid van het bijvullen, maakt het mogelijk per order meer liters af 
te leveren. 

De klant is niet verplicht alle lege tanks te vullen. Wei is hij verplicht per order minimaal l hele tank te 
laten vullen en kan hij onder normale omstandigheden alleen hele tanks afnemen. In het verleden kon de 
klant bij evenementen zijn tanks al laten bijvullen. 
Om inzicht te krijgen in het huidige bestelpatroon van de klant is het bestelpatroon van de klanten in 
1996 bestudeerd. Zie figuur 5.8 en figuur 5.9 voor de orderverdeling van de klanten over 1996. 
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Figuur 5.8: Verdcling orders 1996 
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Uit de cvaluatie van 1996 is naar vorcn gekomen dat klanten met 2 tanks in de meeste gevallen I tank 
latcn vullen . Dit is natuurlijk vanzelfsprekend omdat dcze klanten onder normale omstandigheden alleen 
maar I tank konden bestellen . Voor klanten die een omzet hebben van 500 liter of meer per week kan 
hct heel zinvol zijn om bijvoorbccld 500 liter mccr tc laten aflevcrcn . Heineken kan dan l week later 
komcn om weer kclderbier afte leveren . Dit geeft een reductie van 33°1<, van orders per jaar. De vaste 
kostcn per order van gcmiddeld f65 ,= kunnen dan bespaard worden . 
Klantcn met 3 tanks kunncn nu maximaal 2 tanks bestellen . Uit de evaluatie van 1996 blijkt dat deze 
klantcn maar in 18% van de orders 2 tanks bcstellen . 73% van de orders bestaat uit een levering van l 
tank . Oat wil zeggen dat hct maar in wcinig gevallen zinvol is om bij te vullen. Het stimuleren van de 
klant om 2 tanks per order tc bcstcllcn zou al een grote verbetering op leveren. 
Ook klantcn met 4 tanks bestellcn verre van optimaal. Zij bestellen in nog geen 8% van de orders 3 
tanks . Mcestal bcstcllcn zij I of 2 tatlks , dit gebeurt in respectievelijk 37% en 34% van de orders . Het 
bijvullcn van tanks hecft ook hier niet direct invloed. 

k.Ht.rttdt Hitt 

2 tanks 
3 t,mks 
4 tanks 

961 liter/order 
1161 liter/order 
1497 liter/order 

Tabel 5 .6 : Aflcvcrhocveelhcid 

Hct problecm van niet optimaal bestellen ligt eigenlijk in het fcit dat de klant niet gestimulccrd wordt om 
optimaal te bestellcn. Het lcvert de klant gecn voordeel op om bijvoorbeeld 3 tanks in plaats van 2 of I 
tank tc bcstcllcn . Ecn rcgeling die de klantcn stimulecrt om ccn beter bcstclpatroon tc vcrtoncn kan 
Heineken geld oplcveren . 
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Besparing bij maximale realiseerbare afleverhoeveelheid: 

Voordat eventueel besloten wordt tot het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van het bestelgedrag 
van de klant, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe groot de besparing is die het voor Heineken 
oplevert. 
De besparing die behaald is, is een besparing die gehaald wordt als ALLE klanten over gaan naar een 
maximale realiseerbare aflevergrootte. De besparing is bekeken voor de klantengroep waarvoor 
bijvullen in verband met de maximale taptijd is toegestaan. Tevens is rekening gehouden met de 
gemiddelde omzet van klanten, om te zien hoe vaak er ongeveer 500 liter kan worden bijgevuld. Ook is 
er rekening gehouden met de gemiddelde tankgrootte van de klanten . Er zijn namelijk klanten met 900, 
980 of I 000 liter tanks . 

Voor het bijvullen zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 
* Een klant met 2 tanks wordt I van de 2 keer bijgevuld met 500 liter. 
* Een klant met 3 tanks wordt I van de 4 keer bijgevuld met 500 liter. 
* Een klant met 4 tanks wordt niet bijgevuld. 

2940 

Tabel 5.7: Afleverhoeveelheid 

2094 
2940 

Klanten met meer dan 4 kelderbiertanks zijn niet meegenomen. Deze klanten vormen maar een klein dee! 
van het totale klantenbestand, namelijk 5%. 
Alleen de direct beinvloedbare kosten per order zijn meegenomen (direct costing) . Zie bijlage H voor 
berekening. 

'!' 'i•i. · '.:~;iianale. · 
vullenvao · 

•. • · •··· IJVII eli 'fAQ . . . 
. 300 BL perjaar . 

• ·· · bijyu~le9v~n1klani 
2)5 HL;ptr'Jh .. · · 
. . . 

! !" ·,;.i_. ·. ·<:..:;,;:-,.y, ,-•. ~ . . . . .. ·. ' : . 

Afhankelijk van de genomen maatregel moet ingeschat worden welke procentuele verbetering de 
maatregel teweeg zal brengen. 
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5.3.2 Telemetrie 

Telemetrie is een van de mogelijke hulpmiddelen om sneller informatie van de kelderbier-installatie van 
de klant te krijgen en daardoor kunnen kosten bespaard worden op de distributie van kelderbier. 

Wat is telemetrie: 
Met telemetrie wordt bedoeld het op afstand meten van relevante informatie. Heineken ontwikkelt samen 
met Protonic telemetrie voor kelderbiertanks . Een aantal sensoren op de kelderbier-installatie van de 
klant nemen een aantal parameters(signalen) waar. Deze parameters worden via een modem 
doorgestuurd naar de afdeling HTD (Technische Dienst) en de afdeling kelderbiertransport . Voor de 
HTD gaat het om informatie over storingen/conditie van de kelderbier-installatie. Zij kunnen dan sneller 
en efficienter reageren op problemen. V oor de afdeling kelderbiertransport gaat het om informatie over 
de status van de tanks : tank leeg. tank gereinigd en/of storing. 

Probleem invoeren telemetrie: 
Technisch is het invoeren van telemetrie met de huidige stand van de technologie haalbaar. Een groter 
probleem is waarschijnlijk het verkrijgen van toestemming om het te plaatsen bij de klant. De klant zal 
het snel zien als "kijken in de keuken''. Tevens heeft hij geen invloed meer op bcstellingen en dus zijn 
eigen portemonnee. Het voordeel is <lat hij zelf niet meer hoeft te zorgen <lat er voldoende bier aanwezig 
IS. 

Het invoeren van telemetric is waarschijnlijk alleen mogelijk indien het financieel gezien wat oplevert 
voor de klanten-. 

Besparing op de transportkosten: 
Telemetric kan geld op leveren voor Heineken. Men hoeft dan niet meer onnodig naar een klant toe te 
rijden. Onnodig wil zeggen <lat er geen bier wordt afgeleverd bij de klant. De reden hiervoor kan zijn: de 
klant heeft de tank niet gereinigd of de tank is niet leeg. 
In totaal waren er in 1996 bij 3748 orders (10%) problemen bij het afleveren van het bier problemen die 
door de klant veroorzaakt werden . Van de 3748 orders kon er bij 661 orders helemaal niets gelost 
worden. Bij de andere orders kon na wachten of door later terug te komen toch geleverd worden. 

:;___ .:.- . 

. ~ 8~804 BL bi~t:•ratsten (1,6%. van ·tbtaat# .. Jit/in i9'6)( .· . fl. 176.ooo,=== .·· 
. . . .. . . . . . , .. . . )r~~ah .. : 11/274.000,~ 

De besparing van fl. 270.000,= is de maximaal te halen besparing. Zie bijlage I voor berekening 
besparing. Er wordt alleen naar een klant gereden als met behulp van telemetrie is vastgesteld <lat de 
tank leeg is en gereinigd. 
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Bij het toepassen van telemetric wordt verwacht dat Heineken alleen kosten hoeft te maken voor het 
aanschaffen van telemetric. De telemetric op de kelderbier-installatie van de klant belt Heineken op als 
een tank leeg is en als de tank gereinigd is. 

Om een schatting te maken van het maximaal te investeren bedrag voor telemetric (o .a. een 
computersysteem bij Heineken en een modem bij de klant) is de netto contante waarde bepaald over een 
terugverdienperiode van 5 jaar. 

N.C,W. over5j~,,{R01J5.~) 
Komt overeen met fl. 500,== per klant 

n. 90,0.000,= .. 

Door het toepassen van telemetric kan op afstand waargenomen worden wat de toestand van de 
kelderbier-installatie bij de klant is . Hierdoor kan de afdeling kelderbiertransport tijdig maatregelingcn 
treffen. 
Ook is het mogelijk door telemetric beter te reageren op spocdorders. Een aantal klanten in het gcbied 
rond de klant kan nu ook beleverd worden. De afdeling weet nu veel sneller dat er een tank leeg is. Het 
probleem is alleen dat de klant moet toestaan dat Heineken bepaalt dat er een lege tank gcvuld wordt. 

5.3.3 Conclusie en aanbeveling 

De transportkosten per afgeleverde hectoliter kelderbier zijn te verlagen door: 
- het vergroten van de afleverhoeveelheid per order 
- verbeteren gedrag van klanten bij afleveren 

De maximaal te rcaliseren besparing is : 
* Verhogen afleverhocvcelheid per order door het 

* 

* 

* 

maximaal vullen van gehele tanks: 
Bijvullen van klanten met een omzet hoger dan 
300 HL per jaar (taptijd van 3 weken): 
Niet onnodig meer naar klanten rijden 
(o.a. wachten, extra stops en afresten bier): 
Kosten doordat klant niet aanwezig was : 

fl. 806.000,= 

fl. 71.000,= 

fl. 274.000,= 
fl. 15 .000 = + 

TOTAAL: fl . 1.160.000.= 
Aanbeveling: 
De besparing die uiteindelijk gerealiseerd wordt is athankelijk van de genomen maatregel. Het alleen 
toepassen van telemetric of het alleen toestaan van bijvullen leveren maar een dee! van de te realisercn 
besparing op. Een andere maatrcgel die op alle onderdelen van de maximaal te realiseren besparing 
invloed kan hebben, is het invoeren van een beloningssysteem voor klanten met een 'goed" gedrag. Met 
'goed" gedrag wordt bedoeld gedrag dat voor Heineken de laagste transportkosten per HL oplevert. 

:Jkspari11g·tqliseren door; · · 
, I>e kl ... t te motiveren tot het handelen naar een voor · Heineken zo g~nstig mogelijk 
manier. 

Motiveren door middel van: BONNUSSYSTEEM 

Een andere maatregeling zou kunnen zijn het laten betalen van de extra kosten die Heineken moet maken 
voor het afleveren van bier. Dit is ecn oplossing die door de afdeling Commereie gezien wordt als een 
maatregel die niet uit te voeren is. 
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5.4 Binnenstedenbeleid 

Verschillende gemeenten en overheden nemen maatregelen die het aantal voertuigkilometers in 
voetgangersgebieden moeten regulieren. De maatregelen die getroffen worden zijn o.a . 
beperkte venstertijden en een maximaal toelaatbare wieldruk. Door de EVO (EVO-magazine 
18 mrt ' 97) wordt aangegeven dat de gemeenten en andere overheden hun plannen met de 
nodige omzichtigheid en in overleg met het bedrijfsleven moeten uitvoeren. De maatregelen 
hebben over het algemeen een zeer negatief effect op de efficiency van de bevoorrading van de 
afnemers . Een andere ontwikkeling is het inrichten van een stadsdistributiecentrum of 
rcgionale distributiecentrum van waaruit de distributie naar de binnensteden plaats zou moeten 
vinden (EVO-magazine 14 jan. & I apr.'97). Uit experimenten in een aantal steden is 
gebleken dat het inrichten van regionale distributiecentra maar een zeer beperkt kan bijdragen 
aan vermindering van de distributie-problematiek. 

Tevens geldt vaak voor binnensteden dat daar niet met een grote kelderbierauto (140 HL of 150 HL) te 
komen is . De maximalc afmetingen of/en de maximale wieldruk zijn vaak een beperkende factor . 8% 
van de klanten kan alleen met een 70 HL of 80 HL kelderbierauto beleverd worden . Deze klanten 
hebben een groot negatief effect op de gemiddelde transportkosten per HL kelderbier. Een 70 HL auto is 
gemiddcld per HL 11% duurder als een 140 HL auto. Er zijn 32 klanten die alleen met een 70 HL auto 
belcverd kunnen worden en er zijn 113 klanten die zowel met een 70 HL als met een 80 HL auto 
beleverd kunnen worden. Geografische Jigging van deze klanten kan van belang zijn bij de keuze van de 
samenstelling van het wagenpark. 

Uit onderzoek is het volgende gebleken: 
Van de klanten die alleen met een 70 HL auto beleverd kunnen worden, ligt 44% in Amsterdam en 9% 
in de omgeving van Amsterdam (postcode I***). De klanten die ook met een 80 HL auto beleverd 
kunnen worden ligt 36% in Amsterdam en 12% in de omgeving van Amsterdam. Met andere woorden: 
49% van de kleine-wagen-adressen ligt in Amsterdam of in de omgeving van Amsterdam. 

Figuur 5.10: Amstel'klein 'wagenadressen Figuur 5.11: Heineken'klein'wagenadressen 
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Allec..>tl 70 HL auto 's 32 2,81 27,52 270,4 23 ,78 1071 ,3 
70 & 80 HL auto's 113 2,90 28,29 334,4 26,58 1175,4 
70 & 80 & 140 HL auto's I02 2,90 28,56 337,1 27,22 1160,l 
Aile type auto' s 1553 2,97 29,30 311,6 23,92 1233,3 

Tabet 5.8 : Kengctallen per type klant (bereikbaarheid) 

Uit tabel 5 . 8 is af te leiden dat de klanten die alleen met 70 of 80 HL auto's beleverd kunnen worden 
niet veel verschillen van de andere klanten . 

SIMULA TIES: 
Om inzicht te krijgen in welke invloed de klein-wagen-adressen hebben op de totale transportkosten zijn 
er een aantal simulaties uitgevoerd. Bij de simulaties is uitgegaan van het huidige order en 
klantenbestand (zie bijlage K). 

De volgcnde twee situaties zijn met elkaar vergeleken: 
Situatie I : Huidige samenstelling klanten 
Situatie 2: Alie klanten minimaal te beleveren met 140 HL auto. De klanten die alleen met 70 HL 

of 80 HL auto te beleveren zijn veranderd naar klanten die ook met 140 HL auto te 
. beleveren zijn . 

14,0% 10, 1% 4,4% 5,9% 

Tabet 5.9: Resultaten simulaties ' klein-wagen-adressen 

Bij het bepalen van de kosten zijn alleen de variabele kosten meegenomen. Ten gevolge van het niet 
kunnen bereiken van 145 klanten (8%) stijgen de totale variabele kosten met fl. 156.000,= (5 ,9% 
stijging). Per klein-wagen-adres nemen dus de kosten toe met ongeveer fl. I 075, =. Oat wit zeggen: de 
transportkosten per klant 73% hoger liggen dan de gemiddelde transportkosten per klant. Bij deze 
berekening zijn de vaste kosten niet meegenomen. De vaste kosten per HL liter bier liggen namelijk voor 
een 70 HL auto 50% hoger als voor een 140 HL auto. 

Aanbeveling: 
Op dit moment bestaat het wagenpark voor 50% uit kleine kelderbierauto 's (70 & 80 HL) . Het is 
belangrijk voor Heineken om te weten welke beperking ervoor zorgt dat een 140 HL auto er niet kan 
komen. Is dat de wieldruk, de breedte of de hoogte van de auto. Er zijn auto 's ontwikkeld speciaal voor 
binnensteden. Deze auto's zijn we! hoog zijn maar niet breed. Misschien kan Heineken op deze wijze 
ook kosten besparen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen HEINEKEN 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de transportkosten van kelderbier. Met als subdoel het 
minimaliseren van de transportkosten per vervoerde hectoliter kelderbier. Met deze doelstelling in het 
achterhoofd kunnen de conclusies en aanbevelingen als volgt sarnengevat worden: 

1: Benuttingsgraad 
In 1996 was de benuttingsgraad van het wagenpark gemiddeld 35%. Op een doordeweekse dag in 1996 
was de benuttingsgraad van het wagenpark gemiddeld 46%. Dit is inclusief de voorbereidingstijd 
(reinigen en vullen) van de kelderbierauto's. De maximale benuttingsgraad in 1996 was ongeveer 55%. 
De venstertijden vormden een beperkende factor voor de benuttingsgraad. Uit een steekproef ( 193 
klanten) is gebleken dat 62% van de klanten geen problemen hebben met avondlevering tot 01 :00. De 
afdeling kelderbiertransport heeft van ongeveer 14% van de klanten een sleutel. 

Aanbeveling: 
Door het huidige wagenpark beter te gaan benutten is bij een stijgende vervoersbehoefte geen uitbreiding 
nodig. Een andere optie zou kunnen zijn het overgaan van een bakwagen (vrachtauto met vaste bak) 
naar een oplegger of een pick-up truck (vrachtauto met verwisselbare bak). 

2: Eigen vervoer versus beroepsvervoer 
Uit een break~ven analyse is gebleken dat de vaste kosten hoger zijn en de variabele kosten lager zijn 
van eigen vervoer ten opzichte van de kosten van het beroepsvervoer. Er is echter geen snijpunt tussen 
de twee lijnen. Oat wit zeggen dat het voordeliger is om alle benodigde vervoerscapaciteit in te huren . 
Het uitbesteden van het kelderbiertransport levert Heineken een jaarlijkse kostenbesparing op van 
fl . 540.000,=. Tevens is het mogelijk om het personeel van beroepsvervoer flexibeler en langer in te 
zetten (maximaal 15 uur in plaats van maximaal 12 uur per dag). In de CAO van de eigen chauffeur 
staat dat ze in twee weken tijd 10 diensten draaien van in totaal 84 uur, met een minimale werkdag van 
6 uur. Voor de uren die ze langer dan 84 uur werken wordt er door Heineken een extra toeslag van 50% 
betaald. Voor beroepschauffeurs hoeft door Heineken geen extra toeslag betaald te worden. 
Na de staking in 1990 is er door Heineken met de vakbonden afgesproken dat de personeelssterkte van 
het kelderbiertransport onder normale omstandigheden gelijk moet blijven. Wei mag Heineken bij 
uitbreiding gebruik maken van transportbedrijven . 

Aanbeveling: 
Het uitbesteden van het transport is tot het jaar 2000 niet mogelijk zolang de vakbonden daar niet mee 
akkoord gaan. Misschien kan bij de volgende CAO-onderhandelingen gekeken worden of het mogelijk is 
de eigen chauffeurs in 2 weken tijd 8 of minder diensten te laten draaien van in totaal 84 uur. Dit is 
vooral van belang wanneer Heineken besluit meer 140 HL en 150 HL auto's in eigen beheer te laten 
rijden. 

3: Keuze type kelderbierauto 
De vraag wanneer men welk type kelderbierauto moet in te zetten, speelt op twee niveaus, namelijk: op 
het operationele niveau en op het strategische niveau. 
De planner maakt de keuze op operationeel niveau. Bij het stilzetten van een auto moet hij eerst kijken 
of de eigen chauffeurs voldoende uren hebben gemaakt (84 uur in 2 weken). Indien ten gevolgen van een 
rit de overuren van een chauffeur meer dan 8,8 uur bedragen, dan is het voordeliger de eigen auto van 
140 HL stil te zetten. Is dit niet het geval dan is het voordeliger om de 70 HL auto van het 
beroepsvervoer stil te zetten. 
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De keuze van het type kelderbierauto speelt op strategisch niveau, wanneer Heineken besluit 
kelderbierauto's te vervangen ofte reviseren. Uit berekening blijkt dat de transportkosten per HL van de 
grotere auto's (140 of 150 HL) veel lager liggen dan die van de kleinere auto's (70 of 80 HL). Alleen de 
bereikbaarheid van de klanten en de ritduur geven een beperkende factor op de keuze van het type auto. 
V oor de bereikbaarheid van klanten zou gekeken kunnen worden naar een speciale vrachtwagens ( city 
hopper) die we! in de binnenstad kan komen. De ritduur is vooral een probleem bij de eigen chauffeurs. 
Zij moeten in twee weken tijd l O diensten draaien van in totaal 84 uur en ze mogen maar maximaal 12 
uur per dag rijden. 

Aanbeveling: 
Het is raadzaam om goed uit te zoeken welke klanten er echt met een kleine auto beleverd moeten 
worden. Het beleveren van klanten met een grotere kelderbierauto levert een groot kosten voordeel op 
ten opzichten van het beleveren met een kleine auto. Tevens zou onderzocht moeten worden ofhet niet 
mogelijk is de klanten met bereikbaarheidsbeperkingen op een andere manier te beleveren. 

4: Kelderbierontwikkelingen 
In het onderzoek is gekeken naar vijf ontwikkelingen. Een aantal ontwikkelingen zijn gebundeld, omdat 
ze elkaar sterk bei'nvloeden. De berekende besparingen zijn gebaseerd op de op korte termijn te 
verwachte besparingen. Dit houdt in dat alleen de km-kosten en de uur-kosten in de berekende 
besparingen zijn meegenomen. 

Tankgroottte 'klein'kelderbierklanten: Het aantal tanks en de grootte van de tanks bepaalt de 
maximale afleverhoeveelheid per order. Het aantal tanks en de grootte van de tanks wordt weer 
bepaald door de maximale taptijd en de kostprijs van de installatie. Wanneer het mogelijk is om in 
plaats van een afleverhoeveelheid per order van 750 liter een afleverhoeveelheid van 1000 liter te 
realiseren, levert dit een besparing op van de transportkosten van minimaal fl . 150.000,= bij 680 
extra 'klein'kelderbierklanten en van minimaal fl. 310.000,= bij 1370 extra 'klein'kelderbierklanten 
bij komen. 

Afscbaffen regio-distributie: Het afschaffen van regio-distributie heeft bij bet huidige klanten bestand 
een stijging van de transportkosten tot gevolg van fl. 450.000,= en heeft bij een uitbreiding van bet 
klantenbestand met 1380 'klein'kelderbierklanten een stijging van fl 600.000,=. De verwachting is 
dat de besparing door het handhaven van regio-distributie relatiefkleiner wordt als het klanten aantal 
verder toeneemt. De geografische dichtheid van de klanten zal namelijk ook toenemen. Om op dit 
moment toch de servicegraad naar de klanten te kunnen verhogen, zou eventueel gekozen kunnen 
worden om twee keer in een week naar een bepaalde regio te rijden. 

Bijvullen: Uit onderzoek naar het bestelgedrag blijkt dat de klanten niet optimaal bestellen. De 
verwachting is daarom ook dat het bijvullen bij het huidige beleid niet tot grote kostenbesparingen 
zal leiden. Heineken zou een systeem moeten invoeren waarbij de klant wordt beloond voor gedrag 
dat leidt tot kostenbesparing voor Heineken. Een maximale besparing die gerealiseerd kan worden 
door maximaal te bestellen (zonder bijvullen) is fl. 806.000,=. Wanneer de klanten die een omzet 
hebben van 300 HL per jaar (taptijd 3 weken) worden bijgevuld, dan kan dat een extra besparing op 
leveren van fl. 71.000,=. 

Telemetrie: De besparing die men maximaal met telemetrie kan realiseren is per jaar·fl . 274.000,=. Dat 
houdt in dat de netto contante waarde over 5 jaar fl. 900.000,= bedraagt (eenmalige uitgaven en een 
R.O.A. van 15%). Dit komt overeen met een netto contante waarde van fl. 500,= per klant. 
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Transportkosten kelderbier verlagen door: 
• het vergroten van de afleverhoeveelheid per order 
• het verbeteren van het gedrag van de klant bij het afleveren van het bier 
De maximaal te realiseren besparing ten opzichte van het huidige bestel- en ontvangstgedrag van de 
klant is fl . l.160.000,=. 

Aanbeveling: 
Heineken zou moeten onderzoeken op welke manier zij de klant kunnen stimuleren c.q. motiveren tot een 
voor Heineken zo gunstig mogelijke manier van bestellen. Een mogelijke manier zou kunnen zijn het 
invoeren van een bonussysteem. 

Binnenstedenbeleid: Bij binnensteden speelt vaak de beperking van de afineting van de auto en de 
beperking ten gevolge van venstertijden voor een voetgangersgebieden een rol. Ongeveer l 0% van de 
klant kan alleen met een 70 HL of een 80 HL auto beleverd warden. Deze klanten veroorzaken een 
stijging van de variabele transportkosten met fl . 150.000,= per jaar. Oat wit zeggen dat de km- en 
loonkosten voor het beleveren van deze klanten stijgen met gemiddeld 35%. 
Uit onderzoek blijkt dat 50% van de klanten die niet door een grote kelderbierauto bereikt kunnen 
worden in Amsterdam of in de omgeving van Amsterdam liggen. 

Aanbeveling: 
Onderzocht zou moeten worden of het niet mogelijk is de klanten, die alleen met een kleine auto 
beleverd kunnen worden, op een andere manier of met een ander soort auto (city truck) te beleveren. 
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Begrippenliist: 

Ter ondersteuning van de leesbaarheid van het verslag is een begrippenlijst samengesteld. In de 
begrippenlijst staat aangegeven wat er met een bepaald begrip bedoeld wordt. 

Beladingsgraad: Het quotient van de door de goederen in beslag genomen ruimte in het transportmiddel 
en de in het transportmiddel aanwezige ruimte: de benuttingsgraad van de capaciteit 
(inhoud #HL) van een kelderbierauto 

Benuttingsgraad: Het quotient van de gebruikte middelen en de aanwezige middelen . 

Bereikbaarheid: Het kunnen aflevcren van bier bij ecn klant met behulp van een kelderbierauto . 

Bezettingsgraad: Het quotient van de bezette capaciteit in ecn periode en de beschikbare eapaciteit in die 
periode: de benuttingsgraad van de kelderbierauto over cen tijdsperiode 

Bijvullen: Het vullen van een kelderbiertank die nog niet leeg is . 

CarGo: Routeplanningsprogramma die gebruikt wordt door de afdeling kelderbiertransport voor 
het plannen van een rit. Zic bijlage D. 

DuPont-schema: Is cen schema waarin de samenhang van de factoren die van invloed zijn op de 
· rentabiliteit zijn vastgclegd. 

Fustbier: Bier dat verpakt is in een stalen vat. 

Horeca-ondememing: Dat zijn ondememingen die vallen onder hotels, restaurants en cafes. 

Houdbaarheid: De tijd dat Heineken zijn bier garandeert dat het bier goed blijft in de tank als hij nog 
niet aangesloten is. 

Kelderbier: Is bier dat niet uit ecn fies of uit een fust komt maar uit een tank die speciaal voor 
opslag van het bier bij de klant is geinstalleerd. 

Klanten: Met klanten wordt bedoeld horeca-ondememingen die hun bier afnemen van Heineken. 

' Klein'kelderbier: Wordt bedocld de klanten met een omzet per jaar tussen de 100 en 200 HL die 
eventueel in aanmcrking komen voor kclderbier. 

Klein-wagen-adressen : Zijn adressen waar allcen met een 70 of 80 HL kelderbierauto is te komcn. Dus 
nict met een 140 of 150 HL kelderbierauto. Wordt door de afdeling kelderbiertransport 
aangeduid alszijnde type I en type 2 klanten. 

Netto contante-waardemcthodc: Bij deze methode wordt de investering beoordeeld op basis van 
kasstromen. Daarbij wordt dus niet gewerkt met winst en afschrijving. 

Order: De opdracht die door een klant gegevcn wordt voor het afleveren van kelderbier. 

Rcgio-distributic: Nederland is ingedccld in vijf regio's . Alie klanten in een bepaalde regio warden op 
een vaste dag in de week beleverd. 
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Rijtijdcnwet: Een wet waarin vastgelegd is welke tijd een vrachtautochauffeur maximaal mag rijden. 
Zic bijlage C. 

Ritduur: De tijd tussen het wegrijden vanuit en het weer binnen rijden de poort van de brouwerij 
in 's-Hertogenbosch van een kelderbierauto. 

Stops: Het aantal kcren dat bij een klant gestopt wordt om bier afte leveren. 

Tapbier: Bier dat niet uit een flesje maar uit een speciale tapinstallatie komt. 

Taptijd: De tijd tussen het tijdstip van beginnen met tappen uit een bepaalde tank tot het tijdstip 
waarop de desbetreffende kelderbiertank lecg is . 

Telemetric: Het op afstand mcten van de toestand van de kclderbierinstallatie. Dit doen met behulp 
van een meetinstrument, die bevestigd is in de besturingskast van een 
kelderbierinstallatie, signalen via de telefoon doorsturen naar de afdeling 
kelderbiertransport. 

Venstertijden: Een bepaalde tijdsintcrval waarbinnen de kelderbierchauffeur zijn kelderbier bij de klant 
kan afleveren . 

Wagenpark: Alic vrachtauto ·s die gebruikt worden voor het aflevercn van kelderbier. in totaal 23 
. auto·s. 
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Bijlage A: Analysemodel (kengetallen) 

Het model geeft inzicht in de transportkosten van kelderbier door de verbandcn aan te gevcn tusscn 
verschillendc factoren . 
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Figuur A: Kengetallenhicrarchie vervoerskosten per hcctoliter (KST/HL) 

Het hoofclkengetal ·transportkosten per vervoerdc hcctolitcr kclderbier· (KST/HL) wordt aan de linkcrkant van 
het model aangcgeven . Vanuit dit kengetal \\orden de verschillendc verbanden aangegcvcn. De afgeleidc 
kengetallen zijn als basisvariabclen gebruikt bij het onderzoeken . De kcngetallen waarbij ecn (*) staat. komen 
nogmaals in het model voor. 
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Bijlage B: Kostenopbouw 

Om eigen vervoer te vergclijken met beroepsvervoer is hct noodzakclijk om een zelfde 
berekeningsmethodiek te gebruiken voor het bcpalcn van de transportkosten . Er is gekozen 0111 de totalc 

kosten per jaar per kostenpost te bepalen. Het is namelijk lastig om op basis van vaste en variabelc 
kosten een vergclijking te maken tussen eigen vervoer en beroepsvervocr . Er is nict precies bckend wat 
onder de vaste kosten en wat onder dt: variabele kosten is ondergebracht. Om toch ecn indmk te krijgen 

van wat de kosten per week en per kilometer zijn. is gekozcn 0 111 de opbouw van de EVO te gebrniken . 

Kostenopbouw eigen vervoer Heineken: 

Tod ichting kostenposten 
Er is een duidclijke splitsing gemaakt tussen de kosten die betrckking hebben op de opbouw en de 
kosten die betrekking hebben op het chassis. De opbouw van alle kclderbierauto ·s is namelijk eigendom 

van Heineken. Uit strategisch oogpunt is bie r in het verlcden voor gckozen (Dhr. Knulst) . 

Rente opbouw: Yoor de rentekosten is uitgegaan van het rcndcment op invcsteringcn dat Heineken 
hanteert . Hct rentctaricf dat is gehantecrd is 15%. Bij bepaling van dit percentage is uitgegaan van het 
door Heineken gehantcerde rendcmcnt op investeringen . De rentekostcn is bcpaald de aanschafwaarde 
van cen kelderbit:ropbouw te dclen door 2 en te vem1enigvuldigen met het rcntcpercentage. De 
liquidaticwaarde is aangenomen als nihil. De aanschafwaarde is gcschat aan de hand van de gcmiddeldc 

aanschafwaarde uit bet verlcden (Ohr.van Rijn). De gehanteerde aanschafwaarde zijn voor een: 
* opbouw van een 70 HL auto f300 .000.= 

* opbouw van een 80 HL auto f 300.000.= 
* opbouw van een 140 HL auto f 350.000.=. 

Afschrijving opbouw: De opbouw van een kclderbierauto warden bij Heineken afgeschreven op een 
economische levensduur van 12 jaar. De liquidatiewaarde van de opbouw is op nu! gesteld. 

Reparatie en onderhoud opbouw: Yoor de reparatie en onderhoud van de allc kclderbierinstallatie op 
de auto ·s is een bedrag begroot voor 1997. Dit bedrag is gedecld door 23 auto ·s. 

Service contract laadruimverwarming: Met de fim1a Bro-air is een contract afgesloten voor het 
onderhoud van alle verwanningstoestcllen in de kelderbierauto ·s . 

Kalibratiemeter: Heineken is verplicht een keer per jaar de meter op de keldcrbierauto te laten 

kalibreren. 

Rente chassis: Ats rentepercentage voor het chassis is eveneens 15'1/., gcnomen . De rentekosten is 

bepaald met behulp van de formulc I (A+ L) : 2 :x R I. A=Aanschafwaardc. L= Liquidatiewaardc en 

R=-= Renteperccntage . 
De aanschafwaarde van de kelderbierauto is bepaald aan de hand van de catalogusprijzen van 1996 
voor DAF trncks vem1inderd met de door Heineken afgesproken collectief kortingspercentage . 
* 70 HL is een OAF FA55 met een cataloguswaarde van f 92.193.= (incl. 30% korting) 
* 80 HL is een DAF FA65 met een cataloguswaarde van f 102.672 .= (incl. 33% korting) 
* 140 HL is een DAF FAG75 met een cataloguswaarde van f 140 .588.= (incl. 35% korting) 

Ats liquidatiewaarde is een percentage van 18°/4, van de niell\vwaarde gckozen . Dit percentage is 

gcbaseerd op de recente verkopcn van twee chassis . 
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Afschrijving chassis: De vrachtauto ·s warden bi_j Heineken afgeschreven op een economische 
lcvensduur van 6 _jaar. Als liquidatiewaarde is een percentage van 18'¼, van de nit:uwwaarde gekozen. 
Dit percentage is gebaseerd op de recente verkopen van twee chassis . 

Motorrijtuigenbelasting: Voor vrachtauto ·s is een landcli_jk tarief van toepassing. De gehanteerde 
tarieven zijn verkregen via Ohr. van Ri_jn . 

Eurovignet: Yoor alle kclderbierauto ·s is een eurovignct aangeschaft . Dit in verband met het hoefijzer 
effect (bijvoorbeeld via Antwerpen naar Temeuzen). 

Reparaties schade en diversen: Yoor de vcrzekering \vordt er een collectief contract afgesloten. 
waarbi_j de premie gebaseerd is op de werkelijke schade van het voorafgaande jaar. De kelderbierauto ·s 
zijn all-risks vcrzekerd . Als basis voor de grate van dezc kostenpost is genomen het gebudgctteerde 
bedrag voor 1997 . Dit is f 60. 000. = voor 8 kelderbierauto · s . Dit bedrag is evenredig over de 
verschillende auto ·s verdeeld. 

Reparatie- en onderhoudsverzekering: Met Yan Hooft bedrijfswagen B.V. is een overeenkomst 
aangegaan voor reparatie en onderhoud van de kelderbierauto · s. Het contract is afgesloten voor 72 
maanden of 450.000 kilometer. De tarieven warden per _jaar volgens de CBS-index gecorrigeerd. In het 
contract is tevens een bcdrag per kilometer afgesproken voor de banden. 

Banden: Zic reparatie- en onderhoudsverzekering. 

Diesel: Van de verschillende type auto ·s is bepaald wat het gemiddelde verbruik is. Yoor een 70 HL en 
80 HL is dit gemiddeld 4A km/liter (verschil tussen oud en nieuwe auto's) en voor de 140 HL is dit 
ongeveer 3.0 km/liter. De gemiddeld diesel prijs over geheel I 996 was f I .23 per liter. 

Loonkosten: De loonkosten per chauffeur is bcpaald door het schatten aan de hand van het 
personeclsbestand van chauffeurs wat een reele kosten zijn (Ohr. van Rijn). De bepaalde loonkosten zi_jn 
inclusief de ploegentoeslag. sociale Iasten. premies en 8.5% vakantietoeslag. 
De volgende toeslagen voor werken buiten de standaard 84 uur zi_jn in de CAO vastgelcgd: 

weekendtoeslag I 00'¼, 
nachttocslag 50%, 
nom1ale overwerktoeslag 50% 
Consignatie etmaal 150% 

zaterdag & zondag 200%, 
fcestdagen 300% 

De opleidingskosten zijn niet meegenomen omdat Heineken zowel de eigen chauffeurs als de chauffeurs 
van de transportbedrijven oplcid . 
Yoor de overhead zijn geen kosten meegenomen omdat dezc gecompenseerd warden door andere 
activiteiten . 
De kledingkosten zi_jn niet meegenomen omdat alle kleding betaald wordt door Heineken . 
Aantal v,erkuren per chauffeur: Yoor het bepalen van het aantal uren dat gewerkt wordt is de volgende 
berekening gemaakt: 
Totaal aantal uren = (52wk*5dagen)*(84uur/l0dagen) = 2184 uur 
Uren a fwezig = 25 vakantiedagen + 23 A TV-dagen 

+ IO ziektcdagen( 4 '½,) en 5 feestdagen = 5 2 9 uur -
Aanwezigc aantal uren per jaar ------------------------ 1655 uur 
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Kostenopbouw vervoer Heineken: 

Opbouw 
* Rcntc 
* Afschri_j ving 
* Rep . & ondcrhoud 
* Service contract verwarming 
* Kalibraticmcter 

Tot. vastc kostcn 

Chassis 
* Rentc 
* Afschrij ving 
* Motorrijtuigenbelasting. 
* Eurovignet 
* Re aratic schade & diversen 

Tot. vaste kosten 

* Ond./rcp . service contract 
* Bandcn 
* Diesel 

JIBruto Loonkosten (incl .soc.lastcn) 

Vaste kosten opbouw per week 
Vaste kosten chassis per week 
Variabele kosten per km 

70· HL KBNauto . 80 ·HLJG3;_auto\: 140-HLK}µauto·· 
.- (75,000 km/J)1ar) .•·· (75.000km/jaar)< · (75.000 km/J~ar). > 

22500 22500 26250 
25000 25000 29 167 
25000 25000 25000 

56 1 561 561 
592 592 592 

73653 73653 81570 

8159 9086 12442 
12600 14032 19214 

1660 1768 2020 
16 14 1614 1614 
7500 7500 7500 

31533 34000 42790 
5430 5498 6382 
3300 4039 

81800 81800 81800 

1416,40 1416,40 1568,65 
606,40 653,85 822,88 
0,3959 0,3973 0,5489 

Kostenopbouw vervoer transportbedrijven: 

Ko.r;;teno bouw Trans 
Tot. vastc kostcn chassis 
Tot. variabelc kosten 

T otale _kosten 

Bruto Loonkosten (incl .soc. bstc 

Vaste kosten chassis per week 
Variabele kosten per km 

lli_jlag..: ll : Kostcnophouw 

O HVKB,-1mto . 
(75.000 km/Jaar) 

32945 

62973 

633,55 
0,42 

· · · (75;000 km/jaar) 

35885 
33750 

i69635 1
, 

62973 

690,10 
0,45 . 

62973 

902,20 
0,54 
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EVO Kostenontwikkelingen wegvervoer 

Om te kunnen beoordelen of de vervoerskosten van Heineken en van de Transportbedrijven recel zijn. is 
bij de EVO (Ondememersorganisatie voor logistiek en transport) vergelijkend materiaal aangevraagd . 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde loon- en prijsniveau in het wegvervoer per I 
januari 1997 

* Rcnte 
* Afschrijving 
* Motorrijtuigenbelasting. 
* Eurovignet 

* Verzekering 
* Ondcrhoud. o 

er week 

* Sanden 
* Brandstof 
* Smccrolie 

* Re ./onderhoud 

Bruto loonkosten incl.soc.lasten) 

Vaste kosten per week 
Variabele kosten per km 

' · · "9-- --~61i's •'Viathtaut 
'(15;000 km/jaar) '(!< ·' 

3300 
21563 

1440 
1614 
7150 
550 

35617 
3248 

18480 
975 

73800 

684,94 
0,3957 

Tabcl CI: EVO Kostenniveau wegvervoer I januari '97 

<tt~;,tons '·Vrachtiuto::,) 
.·. ""- .. ),/(75.000-km/j~ar) · __ ):'i 

5087 
22371 

1740 
1614 

10100 
550 

41462 
5400 

24323 
1425 

73800 

668,29 
0,4198 

De gegevens van de bovenstaande tabcl zijn afkomstig van de uitgavc ' ontwikkeling loon- en prijsniveau 
in het binnenlands ,vegvervoer · (EVO. januari 1997). Een belangrijke factor met betrckking tot de 
kostprijzcn is de afschrijvingstennijn van het voertuig. De tcchnische ontwikkelingen van de lichtc en 
zwarc vrachtauto ·s verloopt nog steeds razendsncl. Dit is ook de reden dat de EVO gekozen heeft de 
kvensduur van de middelzware en zware vrachtauto ·s tc verlcngen . Uit ccn eerder ondcrzoek dat is 
uitgevocrd in opdracht van Heineken (Vcrsevcld. 1992) kwam naar voren dat vervoerders een kortere 
kvensduur hanteren dan verladers . De gebruikte levensduur is van invlocd op de hoogte van het 
afschrijvingsbedrag per jaar. 
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KOSTEN BEREKENING EIGEN VERVOER I 
OPBOUW 70HL SOHL 1140 HL I 70HL SOHL 140HL 

Renie 22500 22500 26250 Aanschaf nxxx:J nxxx:J 350000 
Afschrijving 25000 25000 29167 12 jaar 

Rep.& onderhoud 25000 25000 25000 15% Renie 

Serv.contr.verwarming 561 561 561 0% Liquidatiewaarde 

Kalibratie 592 592 592 
Tot. vast kosten I 736531 736531 81570 Aanschafwaarde CHASSIS incl. KORTING 

CHASSIS 70HL SOHL 140HL 

Renie 8159 sx::€6 12442 Aanschaf 119851 136554 189794 

Afschrijving 12&:XJ 14032 19214 Korting 30% 33% 35% 

Motorrijtuigenbel. 1600 1768 2020 => Aanschaf 92193 102672 140588 

Eurovignet 1614 1614 1614 6 Iiaar 

Rep.schade & diversen 7500 7500 7500 15% Renie 

Tot. vaste kosten 31533 340COI 42790 18% Liquidatiewaarde 

Ond.&rep serv. contract 5430 5493 6382 Verbruik 70HL SOHL 140HL 

Sanden 3300 3330 4CX39 # km/ltr 4,4 4,4 3 ,0 

Diesel 20066 20066 30750 # km/iaar 75000 75000 75000 
Tot.variabele kosten 29696 29794 41171 Dieselprijs gem. 1996 1,23 fl./ltr 

Totale,koaen·chasals.per.jaar:c--;:"" .. 61229>-~63794'--',_-~·: 83961' 

I I 
t 09nkoaten·..:..~ .... ~....,.,,...,;..::;...,.;..::;;-._,":'ila.1800-.;;::;8_1800-..;,:, ,-81800 

FACTOR 

Vast kst opbouw per week 1416,40 1416,40 1568,65 52Weken 
Vaste kst chassis per week 606,40 653,85 822,88 52Weken 
Variabele kosten per km 0,3959 0,3973 0,5489 75.000 km 

Loonkosten per uur 49,4260 49,4260 49,4260 1655 uur 
Overwerk 74,1390 74,1390 74,1390 50% toeslag 

KOSTEN BEREKENING EIGEN VERVOER I 
OPBOUW 70HL SOHL 140 HL 70HL BOHL 14CJHL 

Rente 22500 22500 26250 Aanschaf nxxx:J nxxx:J 350000 
Afschrijving 25000 25000 29167 12 liaar 
Rep.& onderhoud 25000 25000 25000 15% Rente 
Serv.contr.verwarming 561 561 561 0% Liquidatiewaarde 
Kalibratie 592 592 592 
Tot. vast kosten 73653 736531 81570 Aanschafwaarde CHASSIS excl. KORTING 

CHASSIS l70HL ISOHL l140HL 
Renie 10337 11778 16370 => Aanschaf 119851 136554 189794 
Afschrijving 16979 19345 26887 Kortinq 30% 33% 1 35% 
Motorrijtuigenbel. 1600 1768 2020 Aanschaf 92193 102672 14CE88 
Eurovignet 1614 16141 1614 6 l iaar 
Rep.schade & diversen 7500 7500 7500 15% Rente 
Tot. vaste kosten 3800] 42CXl5 54391 15% Liquidatiewaarde 

Ond.&rep serv. contract 5430 5493 6382 Verbruik 70HL SOHL 14CJHL 
Sanden 3300 3330 4CX39 # km/ltr 4,4 4,4 3 ,0 
Diesel 20066 20066 30750 # km/iaar 75000 75000 75000 
Tot.variabele kosten I 29696 1 297941 41171 Dieselprijs gem. 1996 1,23 fl ./ltr 
Totale kosten chassis per Jaar: -•.c•'-' 6n86· ·. ~. 71799 ._,"'·~ 95562 · 

Loonkosten ·\"'"''"f.',.,"-::'. ;,:·. ,, .. ,.:-',> ·. ,,_; ,.,,.,··• 8.1800 ,: , 81800 ·- a-e· 81800 

FACTOR 

Vast kst opbouw per week 1416,40 1416,40 1568,65 52Weken 
Vaste kst chassis per week 732,50 807,79 1045,98 52Weken 
Variabele kosten per km 0,3959 0,3973 0,5489 75.000 km 
Loonkosten per uur 49,4260 49,4260 49,4260 1655 uur 
Overwerk 74,1390 74, 1390 74,1390 50% toeslag 
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BREAK-EVEN ANALYSE: I I I I I 

ALLES EIGEN BEHEER Vasi Ivar I #KM l#Uren 

Auto Km Uur Overwerk Auto Loon km loon ITotaal Vast (1655) Var. 
70 606,40 0,396 49,43 74, 14 8 252262 654400 21141 7 281876 533954 17042 13240 3802 
80 653,85 0,397 49,43 74,14 4 136001 327200 112170 852227 282366 18115 6620 11495 

140 822,88 0,549 49,43 74, 14 7 299528 572600 302371 619505 550820 19941 11585 8356 
150 822,88 0,549 49,43 74,14 4 1711591 327200 1763591 435344 I 321268 12492 6620 5872 

Totaal :I 858951 I 1881400 1 802317 1 2188953 1 
Tot.vast : 2740351 Tot.var I 299 12701 Totaal excl.opbouw: 5731621 

I I I Totaal incl.opbouw: I 7512723 

ALLES UITBESTEDEN I 
Auto Km Uur Overwerk I #KM # Uren 

70 633,55 0,42 38,05 38,05 1 8 263557 224261 648448 1 533954 17042 
80 690, 10 0,45 38 05 38,05 41 143541 127065 689276 1 282366 1 18115 

140 902,20 0,54 38,05 38,05 7 328401 297443 758755 550820 19941 
150 902,20 0,54 38,05 38,05 4 187658 173485 475321 321268 1 12492 

Totaal : 9231 56 822253 1 2571800 Totaal excl.opbouw:J 4317208 

I Tot.var .. 3394052 Totaal incl.opbouw: I 6098311 

I I I 
Kosten Break-even model (excl.opbouw): I % Deel vaste kosten #Opbouw KST pe,wk Totaal 

I Daanr: 1 365 Variabel Excl.opbOL lncl.opbouw 8 1416,40 589224 
Eigen vervoer 2740 5732 2991 47,81 60 18 4 1416,40 294612 
Beroepsvervoer 923 4317 3394 21,38 44,34 7 1568,65 570988 

I 

I 
I 

Verschil 1817 1414 -403 4 1568,65 326279 

I I Total• koston opbouw: I 1781102 

BREAK-EVEN KOSTENMODEL 
Eigen vervoer versus Beroepsvervoer Kosten Break-even model: Kosten Break-even model: 6000 Alleen chassis Alleen loonkosten - Daanr: 365 Daonr: 365 

5000 -- Eigen verv 859 1661 Eigen verv 1881 4070 

~ 

g 4000 
-- Beroepsve 923 4317 Beroepsve 0 2572 

Verschil : -64 -2656 Verschil: 1881 1499 

. 
BREAK-EVEN KOSTENMODEL 

5000 ~-...Al.l.l_EEll _ _ ,LCC;J<HIAASSSSLISS---,! 

BREAK-EVEN KOSTENMOOEL 

5000 [ AUEEIUOONKOS! I 

i _ 4000 ___. ----1 I 

1000 
0+--~----~---+--- +--~-- ~ 

0 50 100 150 200 
# dagen 

250 300 350 

40000 
: 3000 i 
~ 2000 ! - -- ~ 

1000 - - - I 

o . . I 
100 200 300 

------------ ------ , # dagen 

H:k:::J ____ : 1 
s~ ! 
t- 1000 I I 

o ! I 
0 100 200 300 

#dagen 
- - Bgenvervoer --Seroepsvervoer 1hl - - Eigenvervoer --B«oepsverv0et1 1 1- - Bgen~ --Ba-oepSV«vOetj : 

I I 
KOSTENBEPALING HUIDIGE SITUATIE WAGENPARK: 
EIGEN DEEL Vast Var. #KM # Uren 

EIGEN !Auto Km Uur Overwerk Auto Loon km loon Totaal Vast (1655) !Var. 
70 606,40 0,396 49,43 74,14 4 126131 327200 105708 140938 266977 8521 6620 1901 
80 653,85 0,397 49,43 74,14 3 102001 245400 84128 639171 211775 13586 4965 8621 ,25 

140 822,88 0,549 49,43 74 14 1 42790 81800 43196 88501 78689 2849 1655 1193,714 
150 822,88 0,549 49,43 74, 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal: 270922 654400 233032 868610 
Tor.vast : 925322 Tot.var .. 1101642 Totaal excl.opbouw: 2026963 

I I I Totaal incl.opbouw: 2624104 

UITBESTEED DEEL I 
Auto Km Uur Overwerk # KM # Uren 

70 633,55 0,42 38,05 38,05 4 131778 436354 266977 8521 
80 690,10 0,45 38,05 38,05 1 35885 204085 70592 4529 

140 902,20 1 0,54 38.05 38,05 6 281486 905312 472131 I 17092 
150 902,20 0,54 38,05 38,05 4 187658 ! 648805 321268 12492 

Totaal : 636808 2194557 1 I Totaal excl.opbouw: 2831365 

I Totaal incl.opbouw: 4015327 

Kostenverdeling huidige situatie: % Deel vaste kosten # Opbouw KST per wk Eigen Beroeps Totaal 
I Daanr: 11 365 Variabel Excl. opboL lncl.opbouw 8 1416,40 1 294612 294612 589224 

Eigen vervoer 925 2027 1102 45,65 58,02 4 1416,40 220959 73653 294612 
Beroepsvervoer · 637 2831 2195 22,49 45,35 7 1568,65 81570 489418 570988 

Totaal 1562 4858 3296 32, 15 50,35 4 1568,65 0 326279 326279 
Totaal: I 597141 I 1183962 1781102 

I I 

Eioen Beroeps Eia.&Ber. Totale 
(m1ljoen aulden) Chassis & chauffeurs Opbouw kosten 

Alles eigen beheer 5,73 0,00 1,78 7,51 
Huidige samenstelling 2,03 1 2,83 1,78 6,64 
Al les uitbesteden 0,00 4,32 1,78 6, 10 

Bespanng: 0,54 
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BIJLAGE C: Arbeidsduur kelderbierchauffeurs 

De rijtijdcnwct die vastgclcgd is door de ovcrheid en de CAO van Heineken bcpalen hoclang een 
kcldcrbicrchauffcur ingezet mag warden: 

I. Rijti_jdenbesluit vrachtauto's 

Hct Rijtijdcnbcsluit rcgclt voorna mclijk de dicnst- en rusttijden van bemanningslcdcn van ondcr meer bcstel
cn vr;ichtauto · s. De hoofdrcge l is dat de wcrkgever de wcrkzaamhcden zodanig rcgclcn. dat de 
bcmanningslcdcn rcdclijkcrwijs in staat zijn dczc uit tc vocrcn zondcr met hct Rijtijdcnbcsluit in strijd tc 
komen. Tcvens moctcn wcrkgcver en bcmanningslid vcrmijdcn dat in toestand van onvcrmoeidhcid wordt 
gcrcdcn. 

De volgcnde bcpalingcn zijn voor eigen vervoer (zonder ontheffing) vastgcstcld: 
Dicnsttijd: duur: - IO uur per dag 

Rijtijd : 

- 12 uur. 2x per week 
aantal: - 6perweek 

dagclijks : 

wckcl~jks: 
2-wckcl ijks : 
Vrijc zondag: 

- IO per 2 wckcn 
- <J uur 
- IO uur. 2x per week 
- 56 uur 
- <JO uur 
- I keer per drie weken verplicht 

De heroepsvervoerdcrs hebben ontheffing voor het rijtijdenbesluit. Bij beroepsvervoer wordt de ontheffing 
verleend door de rijksverkeersinspectie. De transportbedrijven V/d Bosch en Abrex hebben ontheffing op basis 
van het lange-afstandvervoer (meer dan 50 km) binnen Nederland. De bclangrijkste redenen tot afwijking in 
het lange-afstandvervoer zijn wachttijden. files en verkeersbeperkende maatregelcn. De ontheffingsregeling 
houdt in dat: 
- ten hoogste tweemaal per week een diensttijd van maximaal 15 uur of 
- ten hoogste tweemaal per week een diensttijd van maximaal 14 uur en eenmaal van 11 uur. Andere va riaties 
zijn ook mogelijk. echter met een maximum va n 59 diensturen per week. De voorwaarde zijn dat: 
- de dienstt~jd ten minste eenmaal per week maximaal 9 uur bedraagt: 
- de dagelijkse rusttijd ten minste eenmaal per week 12 uur bedraagt: 
- de wekelijkse rusttijd ten minste 55 uur bedraagt. 

EV<> 1111 ,,nnatid,lad 1216, Wat zi.in de hclangri,ikste voorschriften van het Ri_jtijdenbcsluit'! , November 1994. 

EV<> 1111,,nrntiehlad Nr.1221. Welke onthcffingen en vrijstellingen van het Ri_jti,idenhesluit hcstaan er'! , Januari 
1997. 

2. CAO Heineken Ncdcrlands Beheer B.V. 1994/1995 

Voor de kclderbierchauffeurs is in de bijlagc XIV (pag.60) van het C.A.O.-boekje I 994/l <J<J5 van Heineken de 
volgende regcling vastgclcgd: 
De norm;ilc dagclijkse arbeidsduur is minimaal 6 uur (excl. pauzes) 
De normalc dagelijkse arbeidstijd li gt tusscn 06 :00 en I 'J:00 11ur op maandag tot en met zondag. 
De normale arbeidsduur bedraagt 84 uren in 2 opecnvolgende wekcn (incl. Weekendcn). in I0 dicnsten. 

Ui_jlage C: /\rheiJsJuur kdJerhierchaulkurs - 9 -



BIJLAGE D: Routeplanning & Routeplanningsprogramma 

Routeplanning: 
De transportkosten maken een groot dee! uit van de kosten van de totale logistieke kosten en daarom is 
het bclangrijk om de efficiency te verbeteren door maximalc in2et van transportmateriecl en personecl . 
De lcngte van de tijd dat hct keldcrbier onderwcg is heeft 2ijn weerslag op het aantal orders die met een 
kelderbierauto uitgevoerd kunnen worden binnen een gegcven tijd en op de totale transportkosten van 
a lle orders. Ecn dagelijks terugkerend problcem lcveren de beslissingen op die te maken hebben met het 
vinden van de bestc route die de keldcrbierauto moet volgen 2odat de tijd en de afstand 20 kort mogelijk 
gehouden worden en daam1ee de transportkosten laag en de service aan de klant 20 goed mogelijk. 

Het kclderbier-routeprobleem is van het basistype waarbij het beginpunt samenvalt met het punt van 
bestemming. Dit probleem staat algemecn bekcnd als het ·vertegenwoordigersprobleem ·. Er 2ijn vecl 
methoden ontwikkcld om dit probleem op te lossen. 
Om een goede route- en tijdsplanning te maken. moeten de volgende principes aangehouden worde11: 
- belaad de vrachtwagens met de lading voor de haltes die het dichts bij elkaar liggen. 
- begin het samenstellen van de routes met de verst verwijderde haltc, 
- de volgorde van de haltes op een vrachtwagenroute moeten de vom1 van een waterdruppel 

hebbcn. 
- de meest efficicnte routes worden gevom1d door de vrachtwagens met de grootste capaciteit te 

gebruiken. 
- men moet verm~jden dat er strakke tijdvensters in de route 2itten. 

Een extra problcem bij het afleveren van het kelderbier is dat een aantal klantcn niet bereikbaar 2ijn met 
kelderbierauto 's met grote capaciteit. Bij het toewij2en moet dan ook eerst gekeken worden of dater 
t.o.v. het aantal beschikbare kleine auto's niet te veel klanten met een bereikbaarheidsbeperking. Anders 
mocten er eerst cen aantal klantcn met een beperking gekoppcld worden. 
Het vinden van een gocde oplossing voor hct probleem van route- en tijdsplanning wordt mocilijker als 
er meer handicaps worden ingebracht in de probleemstelling. Tijdvensters. meer vraehtwagens die 
verschillend laadvem1ogen in volume hebben. maximum toegelaten rijtijden op een route 2ijn 
voorbeelden van omstandigheden waar rekening mee gchouden worden bij het ontwerpcn van een 
routeplanning. Er 2ijn vecl manieren ontworpen als oplossing voor 2ulkc problemen. Een algoritme. het 
'bcsparings'-algoritme van Clarke en Wright. heeft in de loop der_jaren bewezcn flexibcl genoeg te zi_jn 
om rekening te houden met verschillcnde praktische beperkingen. is een redelijk snelle rekenaar bij 
problcmen met een niet te groot aantal haltes en in staat om bijna optimale oplossingen te generen. 

Routeplanningsprogramma CarGo 

Op de afdcling Kelderbiertransport wordt voor het maken van de planning gebruik gemaakt van het 
computerprogramma CarGo. Dit programma werkt volgens het algoritme van Clarke en Wright. Door 
NEA 2ijn in 1993 een aantal routeplanningpakketten getest. Het programma CarGo kreeg de volgende 
beoordcling: qua prestaties. rekentijd en aanschafprijs behoort het programma tot de middenmoot. Het 
gebruikte wegennctwerk is voor verbetering vatbaar. NEA vindt CarGo een goed pakket voor klcinere 
ondememingen . 
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Hclp-informatic van CarGo 

Stuu rgcgcvcns: 
Onder stuurgcgcvens vcrstaan we die gcgcvcns die de planningsresultatcn direct bci"nvlocden (sturcn). In 
principc hocft u dc1.c gcgc\'cns slcchts ccnmalig in tc vocren. De stuurgcgevens worden bewaard als u op de 
knop "OK" dmkt. De stuurgcgcvens z ijn onder le vcrdclcn in drie grocpen nl. de loongcgcgcns. de 
vocrtuiggcgcvcns en de gcgcvcns van hct depot. 

Loongcgcvcns 
l)t: loongt:g<.:v..:ns hestaan uit Jt: volgenJt: Jri..: vdJ..:n : 

- stanJaarJ w..:rkti,iJ in minut<.:n, 
- maximal<.: w..:rkti,iJ in minutt:n , 
- stanJaarJ loon in gulJens per uur, 
- loon in overwerkti_jJ in gulJ..:ns p<.:r uur. 

I kt loon in ov..:rw..:rktijJ Ji..:nt grot..:r t<.: zijn Jan hd stanJ,mrJ loon om zinvolk planningsr..:snltat<.:n It.: v<.:rkrijg..:n. 13ij J..: 
kostenh..:r..:k..:ning per rit worJt Je laaJti_jJ van Je rit niet als werktijJ van J..: chantkur g..:zi..:n. D..:ze worJt Jan ook nid 
m..:egenomen in J..: ht:rt:k..:ning. Dezt: koskn Jit:nen a Ileen om e<.:n go..:J<.: plmming k v..:rkrijgen . D..: ..:chte koslen worJ..:n 
ht.:rekt.:nJ op hasis van Je kosleninfonnati..: nit hd vo..:rtuighestanJ. 

Vocrtuiggcgcvcns 
llit:r worJt:n J..: soorlt:n auto's geJetinie..:rJ Jie in Je planning gehruikt kunnen worJ..:n. Per anlotypt: Jient u in le vullen: 

- capaciteit in liters 
- kosten per Jag in guldens 
- kost..:n per kilomd<.:r in gu]J..:ns 
- aa ntal h..:schikhar..: auto's van Jit typ..:: Type I zi,i n J..: wag<.:ns van 70 hi 

Typ..: 2 Jie van 80 hi 
Typ..: ., Je wagens md een capaciteit van 120- 150 hi 
Type 4 zi,in Je opkggers. 

I let total<.: aantal ht.:schikhar..: auto's mag nid grot..:r zi.1n Jan 50. Deze kosten Jienen allet::n om een go..:Je planning le 
verkri,igt.:n. De ..:chte kosten worJ<.:n h..:rekenJ op hasis van Je kosteninfonnatie uit het voertuig.hestanJ. 

Gegcvcns van t.lc brouwcrij 
I-lier kunnen Je gegev..:ns m.h.t. lot het t.listrihutiecentnnn worJen ingevoerJ: 

- omschri,iving van hd DC, 
- postcode, 
- openingsti,iJ, 
- sluitingsti_iJ, 
- vast <.: laaJti_jJ in minuten , 
- variahde laaJtijJ in minuten p<.:r liter. 

I-Id op..:ningsti,idstip Jient kkin..:r le zi,in Jan het slnitingsti,iJstip om zi nvolle plmmingsresultalt:n le kri,igen . 

De stuurl,!cgcvcns voor hct kcldcrbicr zijn: 

Wcrktijden en loncn: standaard wcrktijdcn: 
maximale wcrktijdcn : 
standaard loon per uur : 
loon per uur ovcrwcrk: 

Voc11uiggcgcvcns: 
Capacitcit 

70()() 
8000 
I-WOO 
15000 

Per dag 
126.7 1 
118.02 
180.-H 
180.44 

Dcpotgcgcvcns: Postcode: 
Opc11ingstijdcn : 
Sluitingstijd 
Laadlostijd , ·;1st 
Laadlostijd per ccnhcid: 

Per km 
0.42 
0.45 
0.54 
0.54 

Bi,ilag<.: I) : Routeplanning &. Rouleplanningsprogramma 

5222 AP 

2159 
')0 

8:00 
12 :00 
18.05 
18.05 

Bcschikbaar 
15 
(i 

1 

11 

Den Bosch 
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BIJLAGE E: Randvoorwaarden simulatie 

Yoor het kunnen uitvoeren van een aantal simulaties is hct noodzakclijk om ccn kcuze te maken welke 
gegevens als uitgangspunt genomcn worden . lk heb gckozen om het vo lgendc als uitgangss ituatic tc 

ncmen : 
1: Yoor de samcnstclling van hct wagenpark is uitgegaan van de huidigc-instclling van CarGo die 

gebruikt wordt door de planners . De instclling van het aantal beschikbare types is : 15 auto ·s van 70 
HL. 4 auto ·s van 80 HL. 7 auto ·s van 140 HL en 4 auto ·s van 150 HL. 

2 : De maximalc wcrktijd (ritduur) is ingesteld op 15 uur. Dcze instclling is toegcstaan omdat de eigen 
chauffeurs hoofdzakclijk op 70 HL auto ·s rijden. dczc auto ·s rijdcn gemiddeld 8.4 uur en komen dus 
nict over de 12 uur heen. Heineken hceft een 140 HL auto. Door de kortste rit toe tc kcnncn aan de 

eigen chauffeur komt ook deze met in de problcmen met de maximale rijtijd van 12 uur voor eigen 
chauffeurs. De beroepschauffeurs mogcn maximaal 15 uur ingezet wordcn. 

3 Gekozcn is voor het simulcren van ecn aantal werkwekcn (5 dagen per week) van 1996. Dit geeft 
een recle orderverdeling. Op de keuzc van de wekcn wordt later teruggekomen. 

Keuze van de te simuleren wekcn: 
Hct doel van simulcren is het kunnen doen van uitspraken over cen verandering van een van de 

randvoorwaarden. De wcrkelijkheid moet daarvoor zo goed mogclijk worden nagebootst. Ik heb gekozen 
voor hct simulcren van in hct totaal 4 weken uit 1996. De gesimuleerde weken zijn om de volgendc 
rcdenen gckozen: 
I : 2 weken met ecn gcmiddclde omzct (week 25 en week 39 uit 1996). Er zijn twee wekcn 

gesimulcerd om tc kijkcn of dcze ovcreenkomen en zo niet wat het verschil bepaald . 

2 : Ecn week met een lage omzct (week 4 uit 1996) en 
ecn \veck met een hoge omzet (week 32 uit 1996) 

Yoor de rustigc en drukkc week zijn weken uitgezocht die over bet jaar 1996 gezien een van de laagste 

of een van de hoogstc omzet heeft . Niet de laagste/hoogste waarde is gekozen omdat deze week niet 

rcele indruk geeft voor het helc jaar weer. De gekozen waarde represcntercn een range van ongeveer 
80'¼, van alle wckcn van 1996 . Zic figuur EI en figuur E2 voor cen grafische weergavcn van de selcctie. 

Punt I: Week 25 : 17 t/111 21 juni 1996 ==> gemiddclde omzet 
Weck 39 : 23 t/m 27 septcmber 1996 ==> gemiddclde omzct 

Punt 2 : W eek 4: 22 t/111 26 januari 1996 ==> !age omzet 
Punt 3: Week 32 : 5 t/m 9 augustus 1996 ==> hoge omzet 

Gemiddeld lage omzet 9427 757 3042 247 12.3 6385 510 12.5 
Gcmiddeldc omzct 103 39 813 3387 270 12.5 6952 543 12.8 

Gemiddeld ho 1e omzet 11297 871 3751 294 12.8 7546 577 13. 1 

Week 25 gemiddeld 10415 858 3397 290 11. 7 7018 568 12.4 

Week 39 cmiddeld 10473 821 3306 259 12. 7 7167 562 12.8 

Weck 4 lagc omzct 8885 723 3049 25 1 12. 1 5856 472 12.4 
Week 32 ho e omzet 11747 871 3969 293 13.2 7781 578 13.5 

Tabet EI Evaluatie kengetallen gesimulcerde weken 

I li.i la gt: I·:: RunJvoorwuunlt:n simnlutit:s - 12 -



AFLEVERHOEVEELHEID per WEEK 
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Er is gekozcn om een aantal orders niet mee te nemen tijdenseen van de het simuleren in CarGo. De 
vo lgende orders zijn niet meegenomen: 
- orders die dubbel zijn ingevoerd omdat de kelderbierauto moest temg komen op dezelfde dag omdat de 

klant in de eerste instantie bijvoorbecld niet aanwezig was, nict gereinigd of iets anders. Dczc orders 
wordcn ingevoerd met een ordcmummer beginnend met 100 ... (i .p.v. 400 .). 

- orders die betrekking hebbcn op het wegbrengcn of halen van cvcnementen-auto · s. 
- een aantal orders die volgens het CarGo-progranuna niet correct meer zijn . 14 van de 3273 orders 

waren niet correct 
Het aantal orders en HL bepaald door evalueren van 1996 en het aantal orders en HL bepaald door bet 
simulcren voor de gesclectecrdc wekcn komt dus niet ovcrecn. In tabel E2 wordt de werkelijk aantal 
gesimulcerde orders en hectoliters weergcgevcn . 
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Week 25 568 12.4 

Week 39 9%8 770 1106 259 12.7 71(,7 562 12.X 

Weck 4 rustigc RX.19 702 1049 251 12.1 585(, 472 12.4 

Week 32 drukkc 11 251 816 1%9 291 11.2 778 1 578 11.5 

Tabcl E2 : Gebmiktc kengetallcn gcsimulccrdc weken 
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BI.JLAG E F: Resultaten simulaties type kelderbierauto 

De resultaten van de uitgcvoerde simulaties om inzicht te krijgen in de invloed van de variabelen: de 
bereikbaarheid van de klanten en het in te zetten type auto 's. op de transportkosten per HL. 

RESULTATEN TABEL SIMULATIE CarGo 
·- --
Max.12 uur #Km # Uren # Stops # Liters # Auto·s Belading Vast kst Var. kst 

------ (#ritten) (fl./HL) (fl./HL) 

-

Planning kelderbier op een RUSTIGE dag (153250 HL) 
70 HI 231 ,3 7,20 5,83 6663 23 0,952 1,90 5,57 - --
80 HI 228,5 7,02 5,58 6385 24 0,803 2,14 5,78 
140 HI 253,1 8,69 7,44 8514 18 0,702 1,98 5,41 

150 HI 262,2 9,09 7,88 9015 17 0,775 1,83 5,31 

Max.12 uur 235,6 8,08 7,05 8066 19 0,901 1,78 5,17 

Max.15 uur 236,4 8,39 7,44 8514 18 0,954 1,67 5,03 

Planning kelderbier op een GEMIDDELDE (-/-) dag (170660 HL) 
70 HI 225,2 6,70 5,20 6564 26 0,938 1,93 5,33 

80 HI 237,8 7,23 5,70 7111 24 0,896 1,92 5,36 

140 HI 252,3 8,41 7,20 8982 19 0,772 1,82 4,99 

150 HI 246,3 8,16 6,80 8533 20 0,775 1,86 5,07 

Max.12 uur 233,8 8,05 7,10 8653 18 0,935 1,68 4,80 

Max.15 uur 250,4 8,65 7,60 9481 18 0,975 1,57 4,72 

f!~_!l~}ng kelderbier op een GEMIDDELDE dag (199700 HL) 
70 HI 224,5 6,78 5,10 6657 30 0,951 1,90 5,29 

80 HI 221 ,3 .. 6,85 5,28 6883 29 0,903 1,99 5,22 

140 HI 235,7 7,81 6,65 8683 23 0,761 1,84 4,77 

150 HI 253,1 8,52 6,95 9077 22 0,792 1,75 4,96 

Max.12 uur 232,8 7,99 6,65 8683 23 0,902 1,70 4,78 ---
Max.15 uur 230,1 7,93 6,70 8683 23 0,901 1,70 4,74 

~!~~ning kelderbier op een GEMIDDELDE (+/+) dag (207900 HL) 
70 HI 231 ,2 6,61 4,80 6300 33 0,900 2,01 5,53 
-------
80 HI 235,4 7,04 5,30 6930 30 0,871 1,98 5,38 

140 HI 245,4 7,96 6,30 8316 25 0,715 1,99 5,14 

150 HI 259,8 8,21 6,30 8316 25 0,751 1,94 5,32 
I I 

Max.12 uur 250,3j 8,03 6,30 8316 25 0,889 1,78 5,10 -----
Max.15 uur 250,1 I 7,86 6,60 8663 24 0,914 1,71 4,82 

Planning kelderbier op een DRUKKE dag (306040 HL) 
---------- ---------i-

70 HI 196,1 6,25 4,6~ 6511 0,930 1,95 4,92 ----·---------- . ----
80 HI 204,1 6,73 5,19 j 7287 42 0,913 1,89 4,78 __ ,_ 

7,27 1 140 HI 225,9 8,52 10201 30 0,767 1;70 4,35 

150 HI 249,3 8,70 7,79 1 10930 28 0,865 1,55 4,20 
I 
I 

Max.12 uur 224,4 8,34 7,52 10588 29 0,857 1,58 4,08 ---- r------- ----
7,52 1 

f---

Max.15 uur 205,4 1 8,45 10588 29 ·o,835
1 1.58 4,04 1 

KST/HL 

(fL/HL) 

7,47 

7,92 

7,39 

7,14 

6,95 

6,70 

7,26 

7,28 

6,81 

6,94 

6,48 

6,29 

7,19 

7,21 

6,61 

6,70 

6,48 

6,45 

7,54 

7,36 

7,13 

7,26 

6,88 

6,54 

6,86 
--

6,67 

6,05 

5,75 

5,66 

5,62 
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Planning kelderbier op een RUST/GE dag 
~'=-9:~ens_:_ Vrijdag, 14 februari 1997 

----·-· 
~=i)i~ dist!ibutie : Heineken : Amsterdam, Noord-Holland en Haarlem 

Amstel : Amsterdam, Utrecht en Haarlem 

Totaal aantal liters: 153250 (70% Heineken en 30¾ Amstel), 134 orders (Gem. 1144 !tr/orders) 

Bereikbaarheid kl. : 5,2¾ orders type 1, 10,4¾ orders type 2, 5,2¾ orders type 3 en 79,2¾ order type 4. --------
!=-------- ~====== ======= ======= ======= ======= ======= =------f------ ~====== ======= 
Max.12 uur #Km # Uren # Stops # Liters Belading # Auto·s Tot.kst Vast kst Var.kst KST/Hl -

(#ritten) (fl ./HL) (fl ./HL) (fl./HL) (fl./HL) 

Alleen 70 HI (type 1, 2, 3 en 4) 

Totaal 5320,0 165,65 134,0 153250 0,952 23 11451 ,71 2914,33 8537,38 

Gemidd. 231 ,3 7,20 5,8 6663 0,952 497,90 126,71 371,19 7,47 
-·--- -

!\Ileen 80 HI (type 2, 3 en 4) 

Totaal 4872,0 154,38 127,0 146270 0,871 21 10965,11 2898,42 8066,69 
---
Gemidd. 232,0 7,35 6,0 6965 0,871 522,15 138,02 384,13 7,50 

Restant 70 HI auto·s 

Totaal 613,0 14,02 7,0 6980 0,332 3 1170,92 380,13 790,79 

Gemidd. 204,3 4,67 2,3 2327 0,332 390,31 126,71 263,60 16,78 

Totaal gemiddeld 80 HI (alle type 2&3&4) + 70 HI (restant) auto's 

Gemidd. 228,5 7,02 5,6 6385 0,803 24 505,67 136,61 369,06 7,92 

Alleen 140 HI (type 3 en 4) 

Totaal 3592,0 128,20 113,0 129700 0,662 14 9343,85 2526,16 6817,69 

Gemidd. 256,6 9,16 8,1 9264 0,662 667,42 180,44 486,98 7,20 

Restant 70 HI auto's 

Totaal 963,0 28,28 21 ,0 23550 0,841 4 1987,48 506,84 1480,64 

Gemidd. 240,8 7,07 5,3 5888 0,841 496,87 126,71 370,16 8,44 

Totaal gemiddeld 140 HI (alle type 3&4) + 70 HI (restant, 1&2) auto's 

Gemidd. 253,1 8,69 7,4 8514 0,702 18 629,52 168,50 461,02 7,39 

Alleen 150 HI (type 4) 

Totaal 3259,0 118,22 106,0 122040 0,726 12 8423,28 2165,28 6258,00 

Gemidd. 271 ,6 9,85 8,8 10170 0,726 701 ,94 180,44 521 ,50 6,90 

Restant 70 HI auto·s 

Totaal 1198,0 36,32 28,0 31210 0,892 5 2518,56 633,55 1885,01 

Gemidd. 239,6 7,26 5,6 6242 0,892 503,71 126,71 377,00 8,07 

Totaal gemiddeld 150 HI (alle type 4) + 70 HI (restant, 1&2&3) auto's 

Gemidd. 262,2 9,09 7,9 9015 0,775 17 643,64 164,64 479,00 7,14 -- -
------
- - ------

A!l~_type auto's inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 12 uur) 

Gem.150 I 0,0 0,00 0,0 0 0,000 0 180,44 180,44 0,00 #DEEUO! -------
Gem.140 296,6 10,77 10,0 11872 0,848 5 750,28 180,44 569,84 6,32 

Gem. 80 215,3 7,16 6,3 7458 0,932 4 507,84 138,44 369,40 6,81 

Gem. 70 213,3 7,10 5,9 6406 0,915 10 486,39 126,71 359,68 7,59 

Gem.alle 235,6 8,08 7,1 8066 0,901 19 560,35 143,32 417,03 6,95 

Alie type auto's inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 15 uur) 

Gem.150 312,0 12,53 12,0 13980 0,932 1 825,81 180,44 645,37 5,91 

Gem.140 305,7 11,71 11 ,0 13860 0,990 3 790,90 180,44 610,46 5,71 

Gem. 80 230,6 7,93 7,2 7726 0,966 5 543,95 138,44 405,51 7,04 

Gem. 70 208,1 7,08 5,9 6562 0,937 9 483,57 126,71 356,86 7,37 

Gem.alle 236,4 8,39 7,4 8514 0,954 18 570,57 141 ,91 428,67 6,70 

Bijlagc F· Rcsultaten simalatics type kclt.lt:rhicrauto - 16 -



Planning kelderbier op een GEMIDDELDE (-/-) dag 
9~geven~~ Vrijdag, 1 november 1996 

Regio distributie : Heineken : Amsterdam, Noord-Holland en Haarlem 

Amstel : Amsterdam, Utrecht en Haarlem 

Totaal aantal liters: 170660 (73% Heineken en 27% Amstel) , 136 orders (Gem. 1255 !tr/orders) 

Bereikbaarheid kl. : 5,9% orders type 1, 14,0% orders type 2, 5,9% orders type 3 en 74,2% order type 4. 
-;;,-;;;==·;;;= r::=~-:....=,;-F: _ __ ========= ~-=====--============ l-====== p======~====== ... ====== ----- --- ·---- --------
Max.12 uur #Km # Uren # Stops # Liters Belading # Auto's Tot.kst Vast kst Var.kst KST/HL -- ~-----

(#ritten) (fl./HL) (ft./HL) (fL/HL) (ft./HL) ---
Alleen 70 HI (type 1, 2, 3 en 4) 

Totaal 5855 ,0 174,32 136,0 170660 0,938 26 12386,31 3294,46 9091,85 
-- -
Gemidd. 225 ,2 6,70 5,2 6564 0,938 476,40 126.71 349,69 7,26 

Alleen 80 HI (type 2, 3 en 4) 

Totaal 5126,0 159,28 128,0 160780 0,957 21 11265,85 2898.42 8367,43 ---·-----------
Gemidd . 244,1 7,58 6,1 7656 0,957 536.47 138,02 398.4~ 7,01 

Restant 70 HI auto·s 

Totaal 580,0 14,12 8,0 9880 0,470 3 1160,87 380,13 780,74 

Gemidd. 193,3 4,71 2,7 3293 0,470 386,96 126,71 260,25 11,75 

Totaal gemiddeld 80 HI (alle type 2&3&4) + 70 HI (restant) auto's 

Gemidd. 237,8 7,23 5,7 7111 0,896 24 511,18 I 136,61 381 ,17 7,28 

Alleen 140 HI (type 3 en 4) 

Totaal 3483,0 122.45 109,0 136020 0,747 13 8885,76 2345,72 6540,04 

Gemidd. 267,9 9.42 8.4 10463 0,747 683,52 180,44 503,08 6,53 

Restant 70 HI auto·s 

Totaal 1310,0 37,38 27,0 34640 0,825 6 2732,90 760,26 1972,64 

Gemidd. 21 8,3 6,23 4,5 5773 0,825 455,48 126,71 328,77 7,89 

Totaal gemiddeld 140 HI (alle type 3&4) + 70 HI (restant, 1&2) auto·s 

Gemidd. 252,3 8,41 7 ,2 8982 0,772 19 611 ,51 163,47 448,04 6,81 

Alleen 150 HI (type 4) 

Totaal 3166,0 113,37 101,0 124400 0,740 12 8188,52 2165,28 6023,24 

Gemidd . 263,8 9.45 8.4 10367 0,740 682,38 180,44 501,94 6,58 

Restant 70 HI auto's 

Totaal 1760,0 49,85 35,0 46260 0,826 8 3649,67 1013,68 2635,99 
f--- · 

Gemidd. 220,0 6,23 4,4 5783 0,826 456,21 126,71 329 ,50 7,89 

To~aal gemiddeld 150 HI (alle type 4) + 70 HI (restant, 1&2&3) auto·s 

Gemidd. 246,3 8,16 6,8 8533 0,775 20 591,91 158,95 432 ,96 6,94 

f---

All 1:_ty~e auto ·s inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 12 uur) 

Gem.150 295,0 10,30 9,0 14900 0,993 0 731,66 180,44 551 ,22 4,91 - -- -
Gem.140 I 243.2 10,53 10,4 12812 0,915 5 712,31 180,44 531 ,87 5,56 ------------·-·- ...------- -- ---- ------ -- --- - ----
Gem. 80 266,8 7,98 6,3 7907 0,988 6 562,28 138,44 423,84 7,11 

Gem. 70 198,7 6,35 5,3 6323 0,903 7 451,70 126,71 324,99 7,14 

Gem.alle 233,8 8,05 7,1 8653 0,935 18 560,95 145,55 415,41 6,48 

-Alie type auto ·s inzetbaar !!!!!_ ~_1:rktijd maximaal 15 uur) 

Gem.150 301 ,0 10,40 9,0 14700 0,980 1 738,70 180,44 558,26 5,03 

Gem.140 241 ,6 10,82 10,8 13244 0,946 5 722,48 180,44 542 ,04 5,46 --Gem. 80 277,0 7,97 6,0 7906 0,988 7 566,40 138,44 427,96 7,16 

Gem. 70 21 1,8 7,08 6,2 6880 0,983 5 485,06 126,71 358,35 7,05 -- -
Gem.alle I 250,4 8,65 7,6 9481 0,975 18 596,73 149,18 447,55 6,29 
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Planning kelderbier op een GEMIDDELDE dag 
Gegevens: Vrijdag, 21 februari 1997 I I 
Regio distributie : Heineken : Amsterdam, Noord-Holland en Haarlem 

Amstel: Amsterdam, Utrecht en Haarlem 

Totaal aantal liters: 199700 (73% ~1:_ineken en 27% Amstel), 153 orders (Gem. 1305 !tr/orders) 

Bereikbaarheid kl. : 4,6% orders type 1, 17,0% orders type 2, 4,6% orders type 3 en 73,8% order type 4. 

========= ~============= ==============~======~====== ======= p======~============= 
Max.12 uur #Km # Uren # Stops # liters Belading # Auto's Tot.kst Vast ks! Var.kst KST/HL . 

I (#ritten) (fl./HL) (fl./HL) (fU HL) (fl/HL) I -
Alleen 70 HI (type 1, 2, 3 en 4) 

Totaal 6735,0 203,33 153,0 199700 0,951 30 14366,83 3801 ,30 10565,53 

Gemidd. 224,5 6,78 5,1 6657 0,951 478,89 126,71 352,18 7,19 

·--- -----
Alleen 80 HI (type 2, 3 en 4) 
Tot~-al ___ T_ 5848,8 184,80 146,0 189700 0,930 26 13252,12 3588,52 9663,60 

Gemidd. 225,0 7,11 5,6 7296 0,930 509,78 138,02 371,76 6,99 
-· 
Restant 70 HI auto's 

Totaal 568,4 13,85 7,0 9920 0,662 3 1145,85 380, 13 765,72 

Gemidd. 189,5 4,62 2,3 3307 0,662 381 ,95 126,71 255,24 11 ,55 

Totaal gemiddeld 80 HI (alle type 2&3&4) + 70 HI (restant) auto's 

Gemidd. 221,3 6,85 5,3 6883 0,903 29 496,48 136,85 359,63 7,21 

-----
Alleen 140 HI (type 3 en 4) 

Totaal 3552,6 133,90 120,0 154200 0,787 14 9539,46 2526,16 7013,30 

Gemidd. 253,8 9,56 8,6 11014 0,787 681 ,39 180,44 500,95 6,19 

Restant 70 HI auto's 

Totaal 1868,2 45 ,67 33,0 45500 0,722 9 3662,65 1140,39 2522,26 

Gemidd. 207,6 5,07 3,7 5056 0,722 406,96 126,71 280,25 8,05 

Totaal gemiddeld 140 HI (alle type 3&4) + 70 HI (restant, 1&2) auto's 

Gemidd. 235,7 7,81 6,7 8683 0,761 23 574,00 159,42 414,59 6,61 

Alleen 150 HI (type 4) 

Totaal 3571 ,9 129,28 113,0 145720 0,747 13 9193,78 2345,72 6848,06 

Gemidd. 274,8 9,94 8,7 11209 0,747 707,21 180,44 526,77 6,31 

Restant 70 HI auto's 

Totaal 1996,0 58 ,20 40,0 53980 0,857 9 4193,22 1140,39 3052,83 

Gemiddeld 221 ,8 6,47 4,4 5998 0,857 465,91 126,71 339,20 7,77 

!_?taal gemiddeld 150 HI (alle type 4) + 70 HI (restant, 1&2&3) auto's 

Gemidd. 253,1 8,52 7,0 9077 0,792 22 608,50 158,46 450,04 6,70 . 

~e type auto's inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 12 uur) 

Gem.150 293,1 11 ,29 10,0 14800 0,987 2 768,33 180,44 587,89 5,19 -----·-
Gem.140 294,6 10,71 8,8 11952 0,854 5 746,91 180,44 566,47 6,25 
·-· 
Gem. 80 236,4 7,63 6,3 7884 0,986 9 535,21 138,44 396,77 6,79 -
Gem. 70 I 166,7 5,57 4,6 5626 0,804 7 408,82 126,71 282,11 7,27 

Gem.alle 232,8 7,99 6,7 8683 0,902 23 563,04 147,65 415,38 6,48 

-----
--
~~!! type auto 's inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 15 uur) 

Gem.150 ~_1_4:£) I 11,83 10,5 14760 0,984 2 799,94 180,44 619,50 5,42 
- ·---- - --~ - --------~-

Gem.140 285,3 1 10,61 9,0 12024 0,859 5 738,20 180,44 557,76 6,14 
-· 
Gem . 80 231,5 7,51 6,4 7891 0,986 9 528,49 138,44 390,05 6,70 

Gem. 70 165,o l 5,45 1 4,3 5577 0,797 7 403,49 126,71 276,78 7,23 

Gem.alle i 230,1 I 7,93 1 6,7 1 8683 0,901 23 559,64 147,65 411 ,99 6,45 

IJi_jlag<.: F: Resullall.!n simalati<.:s t~1p<.: kdJ<.:rhi<.:rnuto - 18 -



Planning kelderbier op een GEMIDDELDE (+/+) dag 
Gegevens : Vrijdag, 11 ok_t_o_b_er_1_9_9_6 ___ .L...----~-- --+------+-----+-------+-----• 
Regio distributie : Heineken __ : __ Amsterdam, Noord-Holland en Haarlem 

·----- · Amstel : Amsterdam, Utrecht en Haarlem I 
!_o_taal aantal liters: 20790_0 __ (71% Heineken en 29% Amstel) , 158 orders (Gem. 1316 ltr/orders) 

Bereikbaarheid kl. : 3,8% orders type 1, 15,2% orders type 2, 7,6% orders type 3 en 73,4% order type 4. 

----· ====== F=== == ' ====== f ====== r -====== -======= L -===== ====== ;:====== L-====== ~====== 
Ma~-:,~~ +- # Km # Uren # Stops ! # Liters Belading # Auto ·s Tot.kst Vast kst Var.kst KST/HL 

1 I _L (#ritten) (fl./HL) (fl./HL) (fl./HL) (fl./HL) ----~ 
Alleen 70 HI (type 1, 2, 3 en 4) 

Totaal 7630,0 217,97 158,0 207900 0,900 33 15679,66 4181,43 11498,23 

Gemidd. 231 ,2 6,61 4,8 6300 0,900 475,14 126,71 348,43 7,54 

- ------.L-----~----+------+-----+---- -+-----+-- ----t------j-----+--- ----1 
Alleen 80 HI (type 2, 3 en 4) 

Totaal 6458,0 197,52 
i.-.-----------·--

Gemidd. 239,2 7,32 

Restant 70 HI auto ·s 

152,0 

5,6 

199100 

7374 

0,922 

0,922 

Totaal 605,0 13,60 6,0 8800 0,419 

27 14148,15 3726,54 10421,61 

524,01 138,02 385,99 7,11 

3 1151 ,71 380,13 771 ,58 

383,90 126,71 257,19 13,09 Gemidd. 201,7 4,53 2,0 2933 0,419 
f-·- ·---L.......---'-.L----.L----~--- ~--- -+------+-- ---+-- - --+---- -+-----1 
Totaal gemiddeld 80 HI (alle type 2&3&4) + 70 HI (restant) auto·s 

Gemidd. 235,4 7,04 5,3 6930 0,871 30 510,00 136,89 373,11 7,36 

Alleen 140 HI (type 3 en 4) 

Totaal 4518,0 153,17 128,0 165580 0,657 18 11515,63 3247,92 8267,71 

Gemidd . 251 ,0 8,51 7,1 9199 0,657 639,76 180,44 459,32 6,95 

Restant 70 HI auto ·s 

Totaal 1618,0 45,92 30,0 42320 0,864 7 3313.66 886,97 2426,69 

Gemidd. 231 ,1 6,56 4,3 6046 0,864 473,38 126,71 346,67 7,83 

Totaal gemiddeld 140 HI (alle type 3&4) + 70 HI (restant, 1&2) auto·s 

Gemidd. 245,4 7,96 6,3 8316 0,715 25 593,17 165,40 427,78 7,13 

: 
Alleen 150 HI (type 4) 

Totaal 4354,0 143,63 116.o l 153000 0,683 16 10703,45 2887,04 7816,41 

Gemidd. 272,1 8,98 7,3 1 9563 0,683 668,97 180,44 488,53 7,00 

Restant 70 HI auto·s 

Totaal 2140,0 61 ,52 42 ,0 54900 0,871 9 4379,90 1140,39 3239,51 
------ -+--- --+---------+------+------+------+------+------+-----+-----+----
Gemidd. 237 ,8 6,84 4,7 6100 0,871 486,66 126,71 359,95 7,98 

Totaal gemiddeld 150 HI (alle type 4) + 70 HI (restant, 1&2&3) auto·s 

Gemidd. 259,8 8,21 6,3 8316 0,751 25 603,33 161,10 442,24 7,26 

Alie type auto ·s inzetbaar !!!!! 

Gem.150 0,0 

(Werktijd maximaal 12 uur) 

0,00 0,0 0 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

283,3 9,79 8,5 11143 0,796 8 705,97 180,44 525,53 6,34 
----··--+-----t------t-- - --__J_----+--- -+----+- --'--t-- -'---j--.........'.-1-------''--l 
Gem.140 

Gem . 80 257 ,9 8,03 5,9 7738 0,967 8 560 ,07 138,44 421 ,63 7,24 
---·-- - --i----r----i------t------+------,----- -+----- -+-----+-----+------1 

214,2 6,47 4,8 6318 0,903 9 463,02 126,71 336,31 7,33 
------ -----+-----+--·---+---- --+-----+----'- -+------+----'---+-- -'----1-----'-.........j.----'----l 
Gem. 70 

Gem.alle 250,3 8,03 6,3 8316 0,889 25 571,82 147,66 424,16 6,88 

i 
! , ___ _ _ 

Alie type auto·s inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 15 uur) 

Gem.150 301,0 I 11 ,33 8,0 15000 1,000 1 774,21 180,44 593,77 5,16 

G_e_m_._7_0 __ ---<1--2_0 __ 8.~ _ ~ 75 _ ___ 5_,1~i ___ 6_6_1_8+------o_,9_4_5+-----8-+-__ 43_3_,3_8-+--_1_2_6_,7_1-+-_3_0_6_,6_7+---__ 6,'-5--15 

Gem.alle 250~ 7,86 6,6 1 8663 0,914 24 566,43 148,53 417,90 6,54 

Bi_ilage F: Rt:stillakn simalaties type kel<lerhieraulo - 19 -



Planning kelderbier op een DRUKKE dag 
Gegevens : Dinsdag, 4 februari 1997 

Regio distributie : Heineken : Oost-Brabant, Limburg en Amsterdam 

_____ [_ _ Amstel: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Zwolle 

Totaal aantal liters: 306040 (71% Heineken en 29% Amstel), 218 orders (Gem. 1404 !tr/orders) 

B~~ba;;heid kl.: __ l0,5% orders type 1, 5,0% orders type 2, 6,0% orders type 3 en 88,5% order type 4. 

~;======= ' ====== · ===========~ h ===== 1 =====~=-===== :===~L~=====h============= 
Max.12 uur _J # Km # u;~_ # Stops # Liters Belading # Auto·s Tot.kst Vast kst Var.kst KST/HL 

j (#ntten) (fl./HL) (fl./HL) (fl./HL) (fl./HL) 

Alleen 70 HI (type 1, 2, 3 en 4) 

Totaal 9218,0 293,63 
---------
Gemidd . 

1 
196,1 6,25 

218,0 

4,6 

306040 

6511 

0,930 

0,930 

4 7 20999,68 5955,37 15044,31 

47 446,80 126,71 320,09 6,86 

______ _l_ __ ___1. __ -+----+- - -+----+------l----+-- -+---+- - ---l 
Alleen 80 HI (type 2, 3 en 4) 

Totaal 8382,0 277 ,97 214,0 302040 0,921 41 20007,35 5658 ,82 14348,53 

I 204,4 6.78 5,2 
1------~---+---- -t----
Gemidd . 7367 0,921 487 ,98 138,02 349,96 6,62 

Restant 70 HI auto's 

Totaal 190,0 4,90 4,0 4000 0 ,571 392,96 126,71 266,25 

Gemidd. 190,0 4,90 4,0 4000 0,571 392,96 126,71 266,25 9,82 

Totaal gemiddeld 80 HI (alle type 2&3&4) + 70 HI (restant) auto's 

Gemidd . 204, 1 6,73 5,2 7287 0,913 42 485,72 137,75 347,97 6,67 

Alleen 140 HI (type 3 en 4) 

Totaal 6057,0 236,43 206,0 289800 0,796 26 16958,51 4691 ,44 12267,07 

Gemidd . 233 ,0 9,09 7,9 11146 0,796 652,25 180,44 471,81 5,85 
-------t- ----t---- t-------+-----+----+----- +-- - -1 

Restant 70 HI auto ·s 

Totaal 720 ,0 19,27 12,0 16240 0,580 4 1542,34 506,84 1035,50 

Gemidd . 180,0 4,82 3,0 4060 0,580 385,58 126,71 258,87 9,50 

Totaal gemiddeld 140 HI (alle type 3&4) + 70 HI (restant, 1&2) auto 's 

7,3 10201 0,767 30 616,69 173,28 443,42 6,05 
--- -----+------t-----t-----1t----- - - t--------+---- -+-- --+-----+----'--+-----'---l 
Gemidd . 225,9 8,52 

Alleen 150 HI (type 4) I 
Totaal 5511 ,0 219,10 193,0 273080 0 ,887 22 15282,38 3969,68 11312,70 

Gemidd _____ j 250,5 9,96 8,8 12413 0,887 694,65 180,44 514,21 5,60 
Restant 70 HI auto's 

Totaal 1470,0 24,50 25,0 32960 0,785 6 2309 ,89 760,26 1549,63 
Gemidd . 245,0 4,08 4,2 5493 0,785 384,98 126,71 258,27 7,01 
To~aal gemiddeld 150 HI (alle type 4) + 70 HI (restant, 1&2&3) auto's 

Gemidd . 249,3 8,70 7,8 10930 0,865 28 628,30 168,93 459,37 5,75 

- --- ---i----1----t----+----+----+-----+----- -+-----+---- -+----l 
·-----~---~---~---~----+- -----,1------t-----+----+----+-------l 
Alie type auto 's inzetbaar !!!!! (Werktijd maximaal 12 uur) 

Gem.150 156,6 9,39 9,2 14144 0 ,943 5 622,17 180,44 441 ,73 4,40 ··-----r----t----t-- ---j------,----'--t-----+---'---+--- -'--+-----'--+---..:_:..i 
1
_G_e_m_._14_0 _ _,1 __ 2_4_3_, 1 ___ 8_,7_1+-__ 8,3 11451 0 ,818 16 643,24 180,44 462,80 5,62 

Gem. 80 284,0 8,60 6,3 7395 0,924 4 593,31 138,44 454,87 8 ,02 
-------1-----+------i-- ---r- ---+----t----+-----'----,-----'-l----'----l---.:.e..:.:::.i 

175,0 5,28 3,8 5880 0 ,840 4 401,24 126,71 274,53 6,82 
~--·---r-----r-- --r-----i-- ---+---'-~----t----'--"---'---jl------'-1----.:.'-=J 
Gem. 70 

Gem.alle 224,4 8,34 7,5 10588 0,857 29 599,34 167,24 432, 10 5,66 

------------1------11-----j------+----+----+----+-----t--- ---+------l 

Alie type auto·s inzetbaar !!!!! 

Gem.150 156,6 

(Werktijd m~~imaal 15 uur) 
,------+-----+-- - --+--·---+--·--+----+--- ---l 

9,39 9,2 14144 0 ,943 5 622,17 180,44 441 ,73 4,40 

Gem.140 248 ,7 9,99 9,0 12253 0 ,875 16 694,95 180,44 514,51 5,67 -----t------t-----t-- -·-+------+----+-----1-----j------+----+-----1 
Gem. 80 102,5 3,53 2,8 3535 0,442 4 318,69 138,44 180,25 9,02 
G- -em- . -7·0---+--1-9-6 , -5·1----6-,0·2 4,3 I 6535 ---o- ,-93- 4-+---- 4-+---4-3-8,-3-3t-·-1-2_6:...., 7-1 +-- 3_1_1.:..,6_2+----6..:.., 7-1' 

Gem.alle 205,4 8,45 7,5 I 10588 0,835 j 29 595,11 167,24 427,87 5,62 

lli_jlag<:: I' : Ri.:snltatt:n simalalii.:s typi.: kdui.:rhii.:ranlo - 20 -



BIJLAG E G: Resultaten Simula ties extra klanten 

Er zijn ccn aantal simulatics uitgcvoerd om inzicht te krijgen in de verandering van transportkostcn per 
HL ten gcvolgen van extra klantcn.Tevens is meegenomcn bet afschaffcn van regio-distributie en 
verschillende afkvcrhocveelheden van de extra 'klcin'kelderbierklanten (750 liter of 1000 liter). De 
simulatics zijn uitgcvoerd aan de hand van de randvoorwaarden die bcschrevcn zi_jn in bi_jlage E. 

lli_1lage (, : R..:sullalen simalalies extra klunl..:n - 21 -



EVALUATIE 1996 Totaal Per klant Per HL 

#klanten VERSCHIL 1790 

#Orders -5,6 42644 23,82346 12,54 
#Stops -7,7 43630 24 ,3743 
#HL -2,1 534685 299 
#Km -14,8 1762230 984 3,30 
#Uren -18 4 61567 34 012 
Distributlekosten 3193077 1784 5,97 

Wei regio-distributie Geen Regio-distributie 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTINO: Totaal Per klant Per HL 

# klanten 1790 # klanten 1790 
#Orders 40274 22 ,50 12,99 #Orders 40274 43,92 12,99 

#HL 523311 292 #HL 523311,1 43 
#Km 1501136 839 2,87 #Km 1889004 42 3,61 
#Uren 50269 28 0,10 #Uren 57134 57 46 0 11 
Distributlekosten 2637186 1473 5,04 Dlstrlbutiekosten 3085604 1770 5,90 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTINO: Totaal Per klant Per HL 
# klanten met 750 liter tanks 689 # klanten met 750 liter tanks 681 
# Extra orders 16081 23,33 7,50 # Extra orders 15899 23,33 7,50 
#Extra HL 120608 175 # Extra HL 119242,5 175 
# extra Km 448097 650 3,72 #extra Km 458432 673 3,84 
# extra Uren 16204 24 0,13 # extra Uren 16454 53 24 014 
Extra distributiekosten 832800 1208 6,91 Extra distrlbutlekosten 847334 1244 7,11 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTINO: Totaal Per klant Per HL 
# klanten 2479 # klanten 2471 
#Orders 56355 22,73 11,48 #Orders 56173 22,73 11,46 
#HL 647207 261 #HL 644000,4 261 
#Km 1949233 786 3,01 #Km 2347436 950 3,65 

#Uren 66473 27 0,10 #Uren 73589,1 30 0,11 
Totale distrlbutiekosten 3469985 1400 5,36 Totale dlstributlekosten 3932938 1591 6,11 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTINO: Totaal Per klant Per HL 
# klanten met 1000 liter tanks 681 # klanten met 1000 liter tanks 673 
# Extra orders 11921 17,5 10,00 # Extra orders 11778 17,5 10,00 
#Extra HL 119210 175 # Extra HL 117780 175 
#extra Km 380094 558 3,19 #extra Km 381407 567 3,24 
# extra Uren 13200 19 0,11 #extra Uren 13280,15 20 0,11 
Extra distributiekosten 685693 1007 5,75 Extra distrlbutiekosten 689377 1024 5,85 

SAMENVA TTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTINO: Totaal Per klant PerHL 
#klanten 2471 #klanten 2463 
#Orders 52195 21,12 12,40 #Orders 52052 21,13 12,35 
#HL 647258 262 #HL 642775,8 261 
#Km 1881230 761 2,91 #Km 2270411 922 3,53 
#Uren 63469 26 0,10 #Uren 70414,71 29 0,11 
Totale distrlbutiekosten 3322878 1345 5,13 Totale distributlekosten 3774980 1533 5,87 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL 
# klanten met 750 liter tanks 1364 # klanten met 750 liter tanks 1377 
# Extra orders 31837 23,33 7,50 # Extra orders 32136 23,33 7,50 
# Extra HL 238778 175 # Extra HL 241020 175 
#extra Km 730911 536 3,06 #extra Km 879138 638 3,65 
# extra Uren 29317 21 012 #extra Uren 32342 7 23 013 
Extra distributiekosten 1468240 1076 6,15 Extra dlstributiekosten 1654912 1202 6,87 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL 
#klanten 3154 # klanten 3167 
# Orders 72111 22,86 10,63 #Orders 73216 23,12 10,43 
#HL 766800 243 #HL 763461 ,7 241 
#Km 2232047 708 2,91 #Km 2746406 867 3,60 
#Uren 79586 25 0,10 #Uren 89576,93 28 012 
Totale distributiekosten 4105425 1301 5,35 Totale distributlekosten 4733818 1495 6,20 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTING: Totaai Per klant Per HL 
# klanten met 1000 liter tanks 1403 # klanten met 1000 liter tanks 1385 
# Extra orders 24544 17,5 10,00 # Extra orders 24232 17,5 10,00 
# Extra HL 245440 175 #Extra HL 242320 175 
#extra Km 585676 418 2,39 # extra Km 698386 504 2,88 
# extra Uren 23804 17 010 #extra Uren 25836 63 19 011 
Extra distributiekosten 1188382 847 4,84 Extra distrlbutiekosten 1320125 953 5,45 

SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL SAMENVATTING: Totaal Per klant Per HL 
# klanten 3193 # klanten 3175 
#Orders 65624 20,56 11,80 #Orders 65312 20,57 11,72 
#HL 774613 243 #HL 765286,9 241 
#Km 2064010 647 2,66 #Km 2565654 808 3,35 
#Uren 74223 23 0,1 0 #Uren 83070,87 26 o 11 
Totale distributiekosten 3820293 1197 4,93 Totale distrlbutiekosten 4399031 1386 5,75 

Bi_ilagt: (i : Rt:sultalen simalatit:s extra klankn - 22 -



K t II enae a If en s1mu a 1e --- . 
.§~~q~l # klanterl - #O~ders JU.ih __ J K M # Uren Tot KST ' #Km/HL # Uren/HL KST/HL KST/Klant 

Evaiuatie 1996 Wei 1790 42644 534685 1722405 61567 3173857 3,22 0,12 5,94 1773 
I -·--

S1tuat1e 1 a Hu1dige Wei 1790 40274 523311 15011 36 50269 2637186 2,87 0,10 5,04 1473 
Situat1ett Huidig~- Geen 1790 40274 523311 1889004 57135 3085604 3,61 0,11 5,90 1724 

I------

Situat1e 2a ~ Wei -~ - 56@. --- 6 4-7207 - · 1949233 66473 3469985 3,01 0, 10 5,36 1400 

s,tuatie 2b 750 HL Geen 2471 56173 644000 2347436 73589 3932938 3,65 0 ,11 6 ,11 1591 
---- ~-

f------· 

S~it1~] a _1.9.901:1_(_ Wei 2471 ~ .. ?l1~~ 647258 1881230 63469 3322878 2,91 0 ,10 5.13 1345 
~ §_ 

r------ I--

5.!_~t•~ . .:!~ 1000 HL Geen ~ Q5_2 ~ 42776 2270411 70415 3774980 3,53 0,11 5,87 1533 

~-----
?SO HL~ S1tuat1e 4a Wei 3154 72111 766800 2232047 79586 4105425 2,91 0,10 5,35 1301 

?i!~t~4_t 75CJHL s;een 3167 73216 __2§_3_462 ,_1.746406 89577 4733818 3,60 0,12 6,20 1495 

-- ---1---------~-
t~ •tuat,e~~~ 1000 HL Wei 3193 65624 774613 206401 0 74223 3820293 2,66 0,10 4,93 1197 
Situaye St ~--:--J!.:]Q~en 3175 65312 765287 2565654 83071 4399031 3,35 0.11 5,75 1386 

EXTRA t.g,v. h et u1t re, en met kl em e er 1er: k Id b' 
Situatie 2a 750 HL Wei 689 16081 120608 448097 16204 832800 3,72 1 0,13 6,91 1208 
Situatie 2b 750 HL Geen 681 15899 119243 458432 16455 847334 3,84 1 0,14 7,11 1244 

-----
Situat,e 3a 1000 HL Wei 681 11921 119210 380094 13200 685693 3.19 0,11 5,75 1007 
Situat,e 3t 1000 HL Geen 673 11778 117780 381407 13280 689377 3,24 0,11 5,85 1024 
---- --. t ··-----

Situatie 4a 750 HL - Wei 1364 31837 238778 730911 29317 1468240 3,06 0 ,12 6,15 1076 
Sltucltie-4b iS0 HL Geen 1377 32942 247065 857402 32442 1648214 3,47 0,13 6 67 1197 

[s,tuat,e 5, 1000 HL Wei 1403 25350 253500 562874 23954 1163108 2,22 0 ,09 4,67 844 
[s ,tuat,e st 1000 HL Geen 1385 25038 250380 676650 25936 1313428 2,70 0 ,10 5,25 949 

Kosten per HL: % Kosten per Hl: 
Reqio-distr. G een RD R egio-d1str. G een RD 

750 HL 5,35 I <== 0,85 ==> I 6,20 750 HL 6 ,24 I <== 16,80 ==> I 23,04 

' 80% ' 80% ' ' 80% ' 80% ' 
0,01 ·0,09 0,15 -1,85 

V V V V V V 

750 HL 5,36 I <== 0,75 --> I 6,11 750 HL 6,39 I <== 14,79 ==> I 21 ,19 

' 40% ' 40% " ' ' ' 
-0 ,32 0,11 -0 ,21 -6,39 2,21 -4 ,18 

V V V V V V 

Hu1dig 5,04 I <== 0.86 ==> I 5,90 Huidig 0,00 I <== 17.00 ==> I 17,00 

" ' ' ' ' ' 
-0.Q9 0 ,12 O,Q2 -1,87 2,34 0.46 

V 40% V 40% V V V V 

1000 HL 5, 13 I <== 0 ,74 ==> I 5,87 1000 HL 1,87 I <== 14,67 ==> I 16,54 

' ' ' ' ' ' 
0,20 0 ,12 4,01 2,47 

V 60% V 80% V V 80% V 80% V 

1000 HL 4,93 I <== 0 ,82 ==> I 5,75 1000 HL -2,13 I <::::= 16,20 ==> I 14,06 

S 1tua t1e Regio-dist # klanten #Km/HL # Uren/HL KST/HL KST/Klant %Klanten %Km/HL %Uren/HL %KST/HL %KST/klant 
Evaluatie 1996 Wei 1790 3,22_;--_~0~,1~2+---"5~,9-'-4+-17'-'7--'3"-,1'-"0"'5+----+--~0~,0-t----'-1~2~,3+--·--'-1~9~,9-t-----1-'-7"',8+---'2cc0"-'-.4 I 

Situat1e 1a Huid 19,~e_-_-+-W_ el __ _. __ 1_7_9_0+----2~,8_7-+--- _0~,1_0_,--__ 5-',_0_4+--14_7_3~,2_8_8-+----t-!_H_ui<!Jq I I Huidig ! I Huidiq ! I Huidiq ! ! Huidiq I 

~_a~1"-1J:.,l:!u1d ig,_ce_t'G~e~e~n~.....,--1~7~9~0+-_-'3".6·~1-J--_~0,~1_1 +---'5~,9~0+-1~7~2~3,~8~0~1 t-----+---0~,0"+-_~2.5,8 13. 7 17,0 17,0 

Situat,e 2, 750 HL Wei 2479 3,01 0,10 5,36 1399,647 38,5 5,0 6,9 6.4 -5,0 
Srtuatle 2_t 750 HL-· _G_e_en __ +--__ 24_7_1-+-_ _ 3_._65 ~ - -0_, 1_1-+-__ 6_._1 _1 t--1_5_9_1_,3_9-+----t----3_8_, 1-+-__ 2_7_, 1-+-__ 1_9,_0+-__ 2_1_,2-+-___ 8,__,0 

Situatle 3a 100_0_--__ H=L=_;_...,w_..,._e-=_1-=_-=_-=_-~+:_, -=_-=_-=_-=-2~4~7~1: -=.-=.-=_~-=-2,-=9-=-1 +----:Oc-, 1:-:oct---=-s,...,1-=-3+-c-13"'4,...4c-_6"'4cc2+----t----c3cc8--:, 1+---1,--,3::+·---=-2--:.1+---1c-,9::+-- _cc8-=1, 7 
~atie3b 1000 HL Geen 2463 3,53 0 ,11 5,87 1532,658 37,6 23 ,1 14,0 16,5 4,0 

- -+=~~-~----,f---c=c=+--c=-::+---=--c-cc-+---~~f--=~-+----+--=-~+----=,.-,-!----c+----+---~ 
Situat,e Sa 1000 HL .w~_e_l __ +-_

7
3~19~3+-__ 2."'6=6 f----:0"-, 1~0+-_-4,"'9=3+-1 ~19~6"",6~4~1+----+--~7=8'-,4+-_--7"",~11-1 __ ·..:.0:..:.2+----'·2:::,_11--_-_1..:8:..::..i.8 

S1tuat1e St 1 O0oi=il" ~•~- - _. ___ 3_1_7_5~-_3 ~~~-0_,_ 1_1~-- --S--,7_5-+-1_3_8_5_,6_5_9~--~----77--,_4~--1_6_, 9-+-__ 13_,_0 ~ __ 1_4_, 1-+-__ -S.c.•~9 

~~-.m.!_l:IL _ ~0_M_f<_ _f 000_!!-1£ _ 750 ZR 1000 Z~ #Uren/HL 750 MR 1000 MR 750 ZR 1000 ZR #KST/HL lndien 75 lndien 100 lndien 75 lndien 100( 
1790 2.87 2,87 2,87 2,87 1790 0 ,10 0, 10 0 ,10 0 ,10 1790 5,04 5.04 5.04 5,04 
2471 3.01 2,91 3,65 3.53 2471 0,10 0,10 0 ,11 0,11 2471 6, 11 5,87 5,36 5,13 
31 12 2_91 2.66 3,60 : 3.35 3172 0.10 0,10 0 .12 0 ,11 3172 6.20 5,75 s ,35 4,93 

Kilometerverloop t.g.v. de extra kla nten 

3.80 
l.60 
3.40 

~ 
3.20 

:,: 3.00 e 
" 2.80 
• 2.60 

2.40 
2.20 
2.00 '---- - - --~ ---

! 1790 2290 2790 3290 

L ___ _ • klanten 

-+- 750 MR 

- tOOOMR 

----.- 750 ZR 

----W-1000 ZR 

1 
::i 

Bijl..1g..: ( i : R..:sultateu si malatics ..:xtra klanten 

Urenverloop t.g.v. de extra kla nten 
0,12 ~--------~ 

0.12 

0.11 

0, 11 

0 .10 

0,10 

0 ,09 

0,09 

0.08 

1790 2290 2790 

• klanten 

-+- 750MR 
___ ,coo MR 

_..,_,so zR 
--><-- 1000 ZR 

3290 

..J 6,50 
:,: 

X. 6.00 

" ] 5,50 

'5 
~ 5.00 

~ 4,50 

VERLOOP: Transportkosten per HL 
bij toename • k1anten door 'klein'keldertlier 

1790 2290 2790 
tot.ul u ntal klancen 

:'.>290 
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Kencietallen simulatie 
+----+S_ i_tu_a_tie ReQ10-d;stftiOrdersJIIHi..torder ..[K~en/or_cd,,_1 '--'K=S-'-T/',-'O'-'-r"-de"-'r+----t=== -=+~--+--======== '-'c==c 
Eva luat,e 1996 Wei I 42644 1 1~,~~ ~ CJ_._:i_g_l 1,44 74 ,411_ ___ 1c--~-'+-~~+---'-'-=+-== 

#Klanten #Km/klant #Uren/klar KST/Klant KSTTOT 
1790 984,49 34,39 1783,~'.: 3193077 ~-

--
1790 838,62 1473,29 2637186 S,tuatie 1a Hu1d1ae Wei 40274 12,99 37~,_2_7_i,_ __ 1~,2_5+-_-6_5~,_48-+-----+--~--~ 

S1tuat1~.!tc_ _J:l_ll_l_cj_i_9 e Geen - ~027 4 l ____!1_.~1c-- -46Jl_O ! __ 1c_c,~4,2=+---'7-"6'-',6"'2+----f---'--'-'-'+-~~=-+----"-'-=+-= ==i--"=•~ 

~e 2a 750 HL _ Wei ___ ,_ 2§355 .::_~,481-- 3~59E ___ ~1,-'-1=8+---'6'-'1-",5'-'7-+----t--CC--'-_c_,--c_cc_= -r--== 

28,08 
1790 1055,31 31 ,92 1723 80 3085604_ 

2479 786,24 26,81 1399 65 3469985 

, Sit~t,e 2b 1750 HL J Geen _ - ~ f- - ~ ,4~ ~---~".!: l __ 1_,3_1 70,01 +-----+----+----+-----if----+----1 

\~}~f~ ~ ~g~~eee~~---
1=-½; 

1 
-~-~:~~--~f ~~i~---'-~ :"'; "'; +---'~'-';"':~"'~+----+--"--'-=i-===r-- ==-+-~==--'--'-==1 

I 

2471 949,85 29,78 1591 ,39 3932938 

I 
-

2471 761 ,26 25,68 1 1344,64 3322878 
2463 921 ,80 28,59 1532,66 3774980 

~

S,tuat,e 4a _ 750 HL !Wei_-= -- 72111>-- 1i.§:i ~=--~6_]:~ _-_· _ 1~·=-10=+---,5_._6~,9.-:,3+----f---=c=t--=:"-:-:ct--="=+--:--:-:::-:-'-::-:-t--,==-=-1 
Situat,e 4b 750 HL Geen 73216 10,43 37,51 1,22 64 ,66 --------- ---~ ------- -- I -+---~~----<- --~--+--+--~~+---~-+- ---< 

3154 707 ,59 25,23 1301 ,47 4105425 
3167 867,12 28 .28 1494,61 4733818 

3193 , 646,52 23,25 1196,64 3820293 

r
~uat,e :'~~000HL_ Wei -- 65624 1~~ =-~Fsl 1,13 58,21 
~".".!'':_5~ _ 2_()_00 HL Geen 65312 _:_! , 72l_ _3_9'--,2_8~~-:~1~._2cc7_'.;:::~6_7=-'--,"'3_:-s:::::::~:::~~~_:-::~~~~~_'.;:::~~~~::~~~2~_'.;:~~~~~_: 3175 808,16 26,17 1385,66 4399031 

!=_X_!_~_A t g v het uitbreiden met klein kelderbier: 

~:~: :~ ;;-:;, S1tuat1e 
S1tuat1e -- --- -----·-

3a 1000 HL Wei 
--- - --->--· 
_3b _ 1000 H~ _,Qffn _ 

----~-----.i. 750 HL Wei --- ---- t--
4b 750 HL Geen 

Sa 1000 HL Wei 
Sb 1000 HL Geen 

Kosten per klant: 
Regio-distr 

750 HL 1301 I -==== . 80% 
98 
V 

750 HL 1400 I <== . 40% 
74 
V 

Hu1dig 1473 I <== . 
129 

V 40% 
1000 HL 1345 I <== . 

148 
V 80% 

1000 HL 1197 I <== 

16081 7,50 27,86 
~ 1~899 7,50 28,83 

- ~ - 10,00 31 ,88 
11778 Hi.oo 32.38 ____ _.L 

31837 7,50 22,96 
32942 7,50 26,03 

25350 10,00 22,20 
25038 10,00 27,02 

Geen RO 
193 ==> I 1495 . 80% . 

97 
V V 

192 ==> I 1591 . 40% . 
59 132 
V V 

251 == > I 1724 . . 
62 19 1 
V 40% V 

188 ==> I 1533 . . 
147 

V 80% V 

189 ==> I 1386 

1.01 51,79 689 650,18 23,51 1208,38 832800 
1,03 53,29 681 672,79 24 , 15 1243 55 847334 

1,11 57 ,52 681 557 ,98 19,38 1006,60 685693 
1,13 58,53 673 566,70 19,73 1024,29 689377 

0,92 46,12 1364 535,68 21 ,49 1076,07 1468240 
0,98 50,03 1377 622,54 23,56 1196,74 1648214 

0,94 46,67 1403 401 ,33 17,08 84356 1183108 
1,04 52,46 1385 488,67 18,73 948,54 1313428 

Kosten per order: 
Re9io-distr Geen RO 

750 HL 56,93 I <== 8 ==> I 64,66 . 80% . 80% . 
5 5 
V V V 

750 HL 61 ,57 I <== 8,44 ==> I 70,01 . . . 
3,91 2,69 6,60 

V V V 

Huidi9 65,48 I <== 11 ,13 ==> I 76,62 . . . 
1,82 2,27 4,09 

V V V 

1000 HL 63,66 I <== 8,86 ==> I 72,52 . . . 
-0,99 5 

V 80% V 80% V 

1000 HL 64,66 I <:::= 3 :::::::> I 67,35 

Situatre Reg10-d1st #Klanten #Km/klant #Uren/klar KST/Klant KSTTOT %Klanten %Km/klan %Uren/kla %KST/Kla %KSTTOT 

-~valu~~--- 1996 Wei 1790 1 984,49 34 .3~ 1783,84 3193077 
I 

Situat1e 1a ~~9~- Wei -- 1790 
1~;:Jf 

~.~ ,-J£~,29 2637186 --
Situatie 1 b !1u1d ~ge Geen 1790 31 ,92 1723,80 3085604 -------

! ---- - -
S1tuatie 2a 750 HL Wei 2479 786,24 26,81 1399 65 3469985 

~~~~~-~b- 750 HL Geen 2471 949,85 29,78 1591 ,39 3932938 

S ituat1e ja- 1000 HL - ~~ ---' 2471 1 761 ,26 25,68 1344,64 3322878 ------· ---
Situatie 3b 1000 HL Geen 2463 921,80 28,59 1532,66 3774980 

Situatie 4a 750 HL Wei 3154 707,59 25,23 1301 ,47 4105425 
Situat1e 4b 750 HL Geen 3167 867,12 28,28 1494,61 4733818 

---·- ---- --
S 1tuatie Sa 1000 HL Wei 3193 646,52 23,25 1196,64 3820293 

IS,tuatie Sb _1 1000 HL ] Geen .. - =- 3175J _ 808,16 26, 17 1385,66 4399031 

r_ta._~k~ ~~ -"~e_ __ f3.i,q10 -d1st1 # Orders ~_l:IUorder #Km/order #Uren/ord, KST/Order 
--- - ~ - -- - - ---- --- ---~ 
luat,e 1996 Wei 42644 12,54 40 39 1 44 74 43 -- ·----- ------· --- - -...-- · - ---- ' ' ' 
________ I _____ _ -

~t ie 1~ -f~~l~~~-~~--
at1e 1 b Hu1d1ge I Geen 
. ·-· - - ·--- --

3tu~-2a- 750 HL Wei 

_al!~.1-1?_ ? SOHL Geen 

s,tu 
Situ 

atie 3a 1000 HL 
at,e 3h 1000 HL 

' - ~ 
at1e 4a 750 HL 
at1e 4b 750 HL ---
at,e Sa 1000 HL 
at1e_ S_b _ !QQQ_!il 

Wei 
Geen 

Wei 
Geen 

We i 
Geen 

40274 12,99 37,27 1,25 
--;io274 - 1 2,99 46,90 ! ,42 

--
56355 11 ,48 34,59 1, 18 
56173 11 ,46 41,79 1,31 

52195 12,40 36,04 1,22 
52052 12,35 43,62 1,35 

72111 10 ,63 30,95 1,10 
73216 10,43 37,51 1,22 

65624 11,80 31,45 1,13 
65312 11 , 72 ---~1§_ ._:_::::._Jiz__ 

lli_i lagc: Ci : Resul ta l<.: n siuw latic:s e:x tra klaulc:u 

65,48 
76,62 

61,57 
70,01 

63,66 
72,52 

56,93 
64 ,66 

58.21 
67,35 

0,0 17,4 22,5 21,1 21,1 
I 

! Huidig ! ! Huidig I I Huidig ! I Huidig ! ! Huidic ! 
0,0 25,8 13,7 17,0 17,0 

38,5 -6,2 -4,5 -5,0 31,6 
38,1 13,3 6,0 8,0 49,1 

38,1 -9,2 -8,5 -8,7 26,0 
37,6 9,9 1,8 4,0 43, 1 

76,2 -15,6 -10,2 -11,7 55,7 
76,9 3,4 0,7 1,4 79,5 

78,4 -22,9 -17,2 -18,8 44 ,9 
77 ,4 -3,6 -6,8 -5,9 66,8 

% Orders %HUorder %Km/orde %Uren/ord KST/Order 
5,9 -3,5 8,4 15,7 13,7 

1 Hu1dig ! 'Huid19 ! I Huidi9 ! ! Huidig I I Huidig ! 
0,0 0,0 25,8 13,7 17,0 

39,9 -11,6 -7,2 -5,5 -6,0 
39,5 -11,8 12,1 5,0 -T9 

29,6 -4,6 -3,3 -2,6 -2,8 
29.2 -5,0 17,0 8,4 10,8 -

I 
79,1 -18,2 -17,0 -11 ,6 -13,1 
81,8 -19,7 0,6 -2,0 -1,3 --

I 
62,9 -9,2 -15,6 -9,4 -11,1 
62.2 -9,8 5,4 1,9 2,9 
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BIJLAGE H: Netto Contante-Waardeberekening 

Berekening van de Netto Contante Waarde voor: 

I: Methode I met opbrengst van fl. 11.22 per HL (Gemiddelde kosten huidigc samenstelling wagenpark) 
2: Mcthode I met opbrengst van fl. 12.48 per HL (Gemiddclde kosten samenstclling wagenpark alle het 

beheer in beheer van Heineken) 
3: Methode I met opbrengst van fl . l(l,38 per HL (Gemiddelde kostcn samenstelling wagenpark alle het 

beheer uitbesteed) 
4: Methode 2 met opbrcngst kosten beroepsvervoer 
5: Kostenbepaling samenstelling wagenpark 

lli_ilagi;: H: Netto Conlanle-WaarJ..:hi;:rekening - 25 -



Hi 
Opbouw - ~n_scha_!waarde -300 I __ I 
_ ___ Clnd irep.-1 -26 :2.? -26 -26 -26 -26 -26 _ _j__-+--- -

Chass1s Aanschafwaarde -92 t----c+- -:-:--t-- :-7!---,+--9~2+ - -,-,-t--·_-,-t---,-:+---:-:-t--.,-:-t---;--;-t-----t--;c;2c,5"0+.c'cda9~n oer taar 

-26 1 -26 -26 -26 -26 

Vastekosteri - -~ ~-- -11 -11 - 11 -1 1 -11 -11 62.05 HUnt -11 -11 -11 -11 -11 
- - --· - 'vanabele kosten· -26 -26 --75- ---26 -26 -26 -26 263 kmlnt I 0.3964 -26 -26 -26 -26 -26 

8.44 uur/nt 

15 % ROA 

FicDe_':IE!__<?~rg~t: 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 11 .22 KST/HL 

OPER . GELDSTROOM : -384 33 33 33 33 33 33 -84 33 33 33 33 33 33 
Cw-factor 1.00 0.87 0.76 0.66 0,57 0.50 0.43 0.43 0.38 0,33 0.28 0.25 0,21 0. 19 15 ¾ ROA 

Opbouw Aanschafwaarde -350 
Ond.irep. I -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

Chassis Aanschafwaarde -141 -141 250 daoen per ,aar 
Vaste kosten -11 -11 -11 -11 -1 1 -11 -11 -11 -11 ·11 -11 - 11 113.2 Hl.,111 
Vanabele kosten: -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 301 kmmt 0,5489 
Verkoop: 25 25 10,96 uurhit 

Loonkosten vast -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 8.4 stand. uurhit 49.43 
Loonkosten overwerk: .47 .47 .47 .47 .47 -47 .47 .47 .47 .47 -47 -47 2,56 overuren er nt 74.15 

Ficbeve opbrenqst 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 11 .22 KST /HL 

OPER. GELDSTROOM: -465 110 1 110 110 110 110 110 -115 11 0 110 110 110 110 110 
Cw-factor 1.00 0,87 0.76 0.66 0.57 0,50 0,43 0.43 0,38 0.33 0.28 0.25 0.21 0,19 15 % ROA 

:~~p1Eill1:~~~!~L~~:\1:;,t'!;.~i~:·:: i~ !•···:1-·~·-,~·~m; r.;:r!··:~,:1 •..•... :~:b,.,:·;,;, ... ·)·~-:,, .. ,:,$
1

m::1;(:i::li"!;'(:i. :l:r-·~,,.,:v;l;::m1,i:,Wlr1;;.t';~, ;:ii:1:·•;;~!1r\rt'.:·;j']ja:1TT1z,r• - +--+---_.---,t~-I 

Ond.freo -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 •26 -26 -26 

~- ~ :~:::~:~:r~rdc.ce.__+ - --'--+-~+--cc-·f--~ -c-t---,-+ -~+-----+-'-'=+--,-+-~+-----+--,-+--,-,-t--c-cl---t-,-
12

='2
4
~~~c+~=a~~oer iaar -145 -145 

-11 -11 -11 -11 -1 1 -11 ·11 -11 -11 ·11 -11 -11 - ---
Var1abele kosten: 307 km/rll I 0.5489 --· -:-42 - T2 - -42 ----:;j2 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 

26 26 11 .92 uurhit I 
Loonkosten vast 8.4 stand. uur/nt 49.43 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 
Loonkoslen overwenc 3.52 overuren I er nt 74 . 15 -65 -65 -65 .55 -65 -65 .55 -65 -65 -65 -65 -65 

Ficbeve opbrengst: 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 11 .22 KST/HL 

OPER. GELDSTROOM: .499 124 124 124 124 124 124 -119 124 124 124 124 124 124 
cw--raclor 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43 0.43 0.38 0.33 0.28 0.25 0.21 0.19 15 % ROA 
Cw-SURPLUS -499 107 94 82 71 62 54 -51 47 41 35 31 27 23 1---11---+--- +---+------l 
;i<'Ae~'i'ML,~®:'::: •rrn,t :•4:rn,1·11•1~·•:;;:;;;;,\jjg'i''[µ;j!l¢ ji:••• :• :c~i!'/::,:,,21111:1:,:::, ;:j41i't' ''''i•;~!!3•i··· ,,, . .i®'1.!:1~~:1::mm:~~1~::~::::mm~•u1mni.i,:::~l1~•c;:;~:Jn.1•· :i::;!'l.!!!,i1•irn;: ~~~-il,... ----<----+---+----;---< 

70HL EIGEN 
BOHL EIGEN 
140HLEIGEN 
150HL EIGEN 

Jaar 0 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 
70 HL -376 -351 -329 -310 -294 -280 -268 -300 -290 -280 -272 -265 -259 -254 --+---+----+---+--- -! 
80 HL -384 -355 -330 -308 -289 •272 -258 -294 -282 -271 -261 -253 -246 -240 
140 HL -465 -370 -287 -214 -151 -96 -49 .99 -57 -21 10 37 61 81 --+---+----+--+-----< 

150HL -499 -392 -298 -216 -145 -83 -30 -81 -35 6 41 72 99 122 _-+--+----+---+----l 

Totale hu,dige wagenpar1<: -9794 -8382 -7150 -6079 -5148 -4338 -3634 - -3983 -3450 -2987 -2585 -2234 -1930 
.___ _ _ _, _____ Ir----- - ----- - - - ------ -------, I I I 1----+-----+----< 

------ 1------

I 

I 
I 

Netto contante waarde J I I I 
Eigen vervoer t.o.v. Opbrengst van f11 ,20 per Hl Jotaf1 kosteo cnmsport fall-,a) 11: 

(Tolale kosten transport geduld door totaal aantal afge!everd• HL is +I- fl 1,20) ,.... Totaa6 aant:al afgehtv e rd• HL 
®QQQQQ 

534685 
11,22 

(fl./HLJ 

100 

C 

i -100 

g -200 

-300 

-400 

-500 

l-70H~j - - - - 90 HL 

· · · · · · 140 HL 

I 150 HL 

ROA ~ 15 '4 
I I I I I 

( Bii Iota le koslen ,n de bereke~ van b1Jla~~-g._,d..__+----l 
alleen ,s daaro<j de REN TE is NIET meegenome_n~.Ji~ - -+-----< 

Totate kosten van ALLEEN e1gen verve 
T otale kosten van huidige samenstellino 
Totale kosten van ALLEEN beroepsver 

6671638 

6000000 
s54,sos l 

I 

I 
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.1:\i:,r '~"1 ·.·.. . .~~ 0 
: ; F, 0 ~~<\l;t:i j l O i!j I O !! _ ,i.,~;~; ·t---o_;=H+' _ o~;~!+--o~~~:+--+---15_ ~ -A-+---+----< 

l 'i 'r----------r ,__ 
/ i: 

-26 -26 -26 -26 -26 -26 
250 d~."."J'~ ~ __ 

l---+-~-------~11 t---f--~-1cc1+-_-~11+ - .:,f~-.1'"1' t -- -7171f----:_1°'1+-- +--=c7c'1+.cHL/rit 1 · .. -
-28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 285 km/lit 0,3977 

Loonkosten v:s k<J_O_j)__ - --- - - _cl..cS+-- ,8~2+-- -:_8~2c··I --.78~2f--~-8~2+-- _87 2+-~872+-"-I S'+-~-8~2+--_87 2°1--_~872+-- _8~2+-- _782+ - ~8~2+-- +--'
9
C,8

4
'-.~+ ~~,::a;;.! c.t __ u_ur-'hi~.1- -+--4- 9~.-43cl 

L~~~ ·Q_s!f ri_(,;~-f:~~ri(---- - ---------=~ _-1 __ 9-t----_-_1 _9~-::_-::_-::_-~1_9,::-::_-:.-=.--::.1-9; ·,_--_-_:_-,cc.9+·~~~;~~---1:;9:~~~-.:..1-9~; ~~-~1"'9: ~~--""1~91 ~~~-~19~; ~~-:-:1~9: ~~~:~~1;;:.0~1; ..co.:..v:;e-;;_ru;;;r:-;e'-'n~~1.cce-r~n~t~:~~~7~4~ . .:..1"'5~ 
--·-- ___ 1_ ____ _,---+---
!:'_c_!'_e_V.'!..9~b1 !:'_9S1._ -·- :::-:----~ ~ __ll~ 221 221 22 1 221 221 221 221 22 1 221 221 12.48 KSTIHL 

OPER GELDSTROOM -384 56 56 56 56 56 56 -84 56 56 56 56 56 56 
Cw-factor T-- ·- i:00 - 0,87 0.76 0.66 o.57 0,50 0.43 0,43 o.38 0,33 0.2s o.2~5 t---:o-:.2~1-+--o~.-19c+- -+---175..,'/4~ R~O"A- +-- -+----, 

~J:J:j:j'.~~~ J:::~::::::::~:'~,_; _ +---+-·--+----',1~m; !1, 

.Qe!>_ouw _ ~ .~ hafwaarde _ __ -3_5_0-+-- = +---,---:cc+--+-----t- --+---+-- -+-----t--->-- -+---<e----+--+- -+---·-+- -+--- ..-. 
re-•-- Ondlr~ ·-·- t-- ·--:-:-:t-- -+---+-- -+--+-- '"'+-~-t--c=t--'"+-=+--'c..c+- ~+--'"'+-~+--+--=cc=+.,---·-\- -l- -·--26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 
Chassis Aanschafwaarde 250 dag_en oer iaar -141 -141 

Vaste kosten 113.2 HL/rit f 
1--- --+v..ca"'na"'b"-el"'e.cck=os-:t-en- -+-- -+- --.-+--:c-+-·-.,..,.+-~-+ --'+----t- --+---:-+ - -'+-- --t--'-+- -'-+--"--'-+----,f---'3"'0"'1+k-"mtri= t'--+ f---+---,0~.5~4-:8ccl9 

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 

25 25 10.96 uurmt I 
Loonkoslen vast 8,4 stand. uur/rit 
Loonkosten _o.:..ve~rw- erk.,--: -+--- +----+-~=+- '= t-~ =+-- -=.c+--~ - ~ =+- -=.:+-- +--:2c'.5c;.6,c+=o=veruren I ernt-

-82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 49,43 
-47 .47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 74 , 15 

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 

OPER~~LDSTROOM: -465 145 146 ~ 146 146 146 -115 146 146 146 146 146 146 
Cw-factor 1,00 0.87 0,76 0.66 0.57 0,50 0,43 0,43 0.38 0,33 0.28 0.25 0.21 0,19 15 % ROA 
Cw-SU RPLUS -465 126 110 96 83 72 63 -50 55 48 41 36 31 27 1--1-1---+---+---+-- - ---t 

'1---+--t----------=:1~1~1li 
------ - cind treo. -26 ~ :1? ,__. -26 1- -26 -26 -26 -26 -2s 1 -26 -26 -26 -26 

Chassis Aanschatwaarde - 145 -145 - --,+-- +-- ->--- -+-·-+-2_5~0+-da_gen ~ --•-•-' 1---- -< 
Vastekoslen -11 - 11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 124.8 HL/rit I 
vanabele kosten· -42 -~ ~ -_.2 ~-~ - - -4- 2c+--_-4-2+-- 1-- _-4-2+--.4-2+-- _-42 t--- _4"°2c+--_-:c42=+-- _-:4"'2+--+-~3"'0"'7cbkm/rl~,..t - -+1- --·+-- o"".s 459 

1------+-V-er\<- ~ o : ~ ·w - -+---+-- ·-- 26 11,92 uurhit f 
i:oonkostenv'..sC ---- -----~ a2 - -:a2 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 8.4 stand. uurmt 49.43 
i.oonkosten-ovei'.ieri,: --·--· - ---- -65 -65 - -65 - - -_~5~5-r---:_5~5+--_755c+---t--- _~~~75~-=--=-----"6~5: -::.-::.-::.-76'-'5~"":°- -.=.65'+ _ _,-6c-=5+-__ -_.cc65'+- +~3,e:;5;:,2;:'oc.:v.::•rur= ec;,ne<, J;e:c.' cc"''-4---'-7_;,4c.:, 145 

;;;~:1:~~~$M_1 -~=" -~9~ · - : : : ~ : : t----c:~:-:-: +--::~:=: +---,:~:~: +--- 3~1:~: +_-1-194---,:=:
7

: f---:=:
7

: +---:~:
7

: +---:~:=: +---3~1:=: +-- 3~1:~:+--f--1
7

2-.4-s l-K~s=r-lH-L-l- - l----

c·w-1actor' _:c---·- 1.00 0.87 0.76 --Cl.66 0,57 _Q2Q 0,43 0,45° - 0.38 0.33 0.28 0.25 0.21 0, 19 15 % ROA 
Cw-SU RPLUS .499 142 123 107 93 1 81 71 -51 6 1 53 46 40 35 31 _t---t----+---+--
'i®:1l"(Mi;,"7Mi!~} ::·1,: ::,::I?i':t:1".:1i!ii:1il!!~J!/ft :t:[f~~1H/'::t:i+~~;i:m:!,~jit ?'''I~~f 1::::Im~r:::~):Q:i::::~r1:1::::t~~l/ii!:H'i'~!!~r::::~~i::·:::!:~$!1!i:!:::~~F:mm: ..... , - +---+----+- --+-----< 

70HL EIGEN 
SOHL EIGEN 
140HL EIGEN 
150HL EIGEN 

Jaa r O 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 
70 HL -376 -334 -298 -266 -238 -215 -194 -227 -208 -193 -179 -167 -157 -148 - -<-- -+---+-- -+-- - --< 
80 HL -384 -336 -294 -257 -225 -1 98 -174 -210 -1 89 -171 -155 -141 -129 -119 --+--+----+---+----• 
140 HL -465 -339 -229 -1 33 -50 23 86 36 91 138 180 216 247 274 
150 HL -499 -357 -234 -127 -33 48 119 67 128 182 228 269 304 334 ---+--+----+- --t-----

Totole hu1d1ge wagenpar\<: -9794 -7816 -6093 -4594 -3290 -2157 -1171 - -1276 -530 118 681 1171 1597 rt---+---+ l.--+----+- -+----+---1 ---- -r-·---- ---____ ,, __ ---- --Netto contante waarde 

. I.--= ~ E1gen vervoert.o .v. Opbrengst van f12,48 per HL 
!Total• kost•n tran1,port gedeeld door lotaal aantal afg•l•vard• HL i1, +/. f12 .4 9) 

400 

300 

200 

i 
100 

g, 
0 - 100 
0 

·200 

•JOO 

-400 

-500 

9 10 11 1~ 

--=-

- - - · BO HL r:..::=- 70 -"':1 
1- · · · · · l40Hl 
!-- 1SOHL 

rot8J• koSt•n t ca□JDOrt lafl .. nl • 
Totaaf aancm afg• .. v•rd• HL 

§§l1il! 
534685 

12,48 
(fl./HL) 

ROA • 15 •;. 

.. _ J ___ L _ _l ___ L l _____ l _ l ____ _ 
... .J B11 totale kost~n m de berekernng van b111age _Agevotgd -·I·--
+ •Ileen ISr~ •LL ENTf s 1 ET meegenomen~~ ·--=-- ·:.::.::::.::.· __ 
l Totale kosten van ALLEEN e,gen vervo~ 6671638 + 

~ 31e kosten van hui~ ge samenstelijn9f :~ 6000000 t--- _t---
1 Tota le kosten van ALLEEN beroepsveL 5549608 1 1- - - I - -~--- . , ---+- r-- - -1----1--- i -· 

_....____,_ ___ ,- ~- ~ ---+--l-----
i--t----- ·-·----- --+---+--

, -- ,.--.. -~------ - - ,- -- -r---·.--r-- ·- r .. - -+---+---+ .. --1--+-- --+---T-- -
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Chassis Aanschafwaarde - 141 -14 1 250 daaen oer iaar 
==cc...-+,V~a~stte"k"'o-"stcce.n,~-+ ----+---1,-c1+--_-

7
1 .,.1 f---1,,1+_-

7
1

7
1f---1c'1+--_-c.11+-+---

7
1

7
1f-- --1c'1+--_-

7
11+-_-

7
1

7
1 +---1,-c1+--_-

7
1

7
1 f--+_.1~13=;·=2+,H-"L/ri=,c·t_.--+----,f-~= ~ 

VaMabele kosten. -41 -~---:4_1 _,__-4_1+-_-_4_1 e--•-4_1+-=+---4_1,. ___ -_4_1 +-- •4_1+-_ -_4_1 e--•-4_1.,._._-4_1-+--+-~ 3
7
0_1 ,_.k_m/h~·t_-+---+--0._548~ 

=~nkoste-;:v#irl<oop'--\-· 
25 

- -=il2~ ·:a2 -82 -82 -82 -82 
25 

-82 -82 -82 -82 -82 -82 
10
:: ~~:; uuri\il 

Loonkosten r rweq _.... ·.42. ·---:~r=~ __ -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 2.56 overuren c er Ml 

~~v~_orer,g~ _ __ 294 t-294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 

OPEFfGE:;rsTROOM · ---465 86 86 86 86 86 86 -115 86 86 86 86 86 86 

10,38 KST/HL 

cw~-iactor L ---·· - 1.00 o.87 o.76 o.66 o.57 o.5o o.43 o.43 o.38 o.33 0.28 0.25 0.21 0.19 15 % ROA 

49.43 
74.15 

Cw-SURPLUS -465 75 65 57 49 43 37 -50 32 28 25 21 19 161---+--+----+---+---::z:r ;1::r:r;tJ:;·:;;:;::w:::::r:r:f-: -t--- -+---t----l(~m~ill' 
Opbouw __ !-"nschafwaarde -380 I 

Ond /re -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 
Chassis Aanschafwaarde -145 -145 250 dagen per ·aar 

- Vaste kosten · -11 -:-11~-1+--- _.,-11+-.~1-1+-- . 1-1+--'--"'+---_-11+ - .~1-1+--_1-1+--.-171 r-~_ 1-1+---_.,-11+-+--12='4"-::_8·- HL/rit I 

0.5489 ~~~:-- _ --~ =~•:o•L(~sten ___ 
26 
~~ _ ~~~~ -42 -42 -42 

26 
-42 -42 -42 -42 -42 -42 

11
3~; =; : 

Loonkosten vast , -82 ·--82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 I 8,4 stand. uu-1\it 49,43 
L£onkosten overwerk: r -->---+--:65 -65 -65 ~ - -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -6-~5+-l-+-~3-.5c'-c2+--ov-enxen-, ,-. -r -nt-+--7-4~.1-c<5 

F1~he_ve _op~:r~g-~t: __ . _ --::=-:--~5~ __ 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 : 

OPER GELDSTROOM . -499 97 98 98 98 98 98 -119 98 98 98 98 98 ~ 

10.38 KST/HL - __ 7 __ ~1 324 I 

Cw-factor I -· 1.00 1 0.87 0.76 0,66 0.57 0.50 0.43 0.43 0.38 033 ~ 028-025 ~ 02-t o .rnr-:=_-:--15 % ROA 
Cw-SURPLUS 1 ·- -499 1 85 74 64 56 49 1 42 -51 37 32 28 24 21 18 -·->----+----+---

,lW',ffM,/;,~-¼RQ!; :•·:::j ,::,'•::li:J;l:i;l•tii:i~ :[:,,:,m~'i,::;\~Q:\i!:'?~~~j-:-,,,,tZI.Q i!}~j~ t'"':ful~::~!~1'f""g1~\f;']\}~lfti!f8!/.f/fiim~ \!rn'.Ii~~ :l\f\i,~~1,:r----+--+---,----+-----. 
Jaar O 1 2 3 4 5 e 8 7 a 9 10 11 12 ~-1---+--- ~ ·----

70HL EIGEN 
SOHL EIGEN 
140HL EIGEN 
150HL EIGEN 

70 HL -376 -362 -350 -340 -33 1 -324 -317 -350 -344 -339 -334 -331 -327 -324 ---♦-- --·----i---- ----

80 HL -384 -368 -354 -342 -332 -322 .314 -351 -344 -338 -333 -328 -324 -321 --
140 HL -465 -391 -325 -269 -219 -176 -139 -189 -157 -128 -104 -82 -64 -48 
150 HL -499 -414 -340 -276 -220 -172 -129 -181 -144 -112 -84 -60 .39 -21 --+-=_-=_-_-_-+-~=-=----_- _________ _ 

Hi_jlage 11 : Netto Contante-WaarJeberekening - 28 -



~~~-= E~:~:&::z:i::,,,,,,:: ~!n,,:,·'t:~!/,,v,',~,',:i;:,u)~l:n;i,:,:;;,,~!rnm;:,:;$/''":'',;i'llili'~~1':;l;l;vL,1ra:;,,;~!j,,~, ®~
1
::t 1W'10it, ;j,i~:\,J;i>~,~--'---- --'----'---- 1iji~j~ 

--_-· ~-=2 ;_d-ir~e1---1----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chassis j Aanschafwaarde _ r--· 103 -103 I 
Vastekosten -11 -1 1 · 11 -11 -11 - 11 -n - 11 -11 -11 -11 - 11 -~~=--~.J~;~:e kosten: ~ 

18 
--~ 7 ~ _: -27 -27 -27 

18 
-27 -27 -27 -27 -27 -27 

Loonkoslen vas t __ _ ____ -82 __ .:~ ---=~~ -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 
Loonkosten ov erwen<· - 15 - 15 · 15 -15 -15 -15 - 15 -15 - 15 -15 -15 - 15 -- -- i----- ~ ---
Fict;e.;eopbrengst. 153 153 153 153 153 153 
• ·-;·---~ I 

153 153 153 153 153 153 

OPER GELDSTROOM: -84 18 18 18 I 18 18 I 18 -84 18 18 18 18 18 18 
Cw-fa clor 1 1.00 0,87 0.76 0 .66 1 0.57 0,50 1 0 .◄ 3 0 , ◄ 3 0,38 0 ,33 0,28 0,25 0,21 0.19 
Cw-SURPLUS · 8◄ 15 1 ◄ 121 10 9 1 8 · 38 7 6 5 3 

;;,~~u~~••~':~••~'--+---+--~ 
271 km/rit I 0.3977 

9 ,23 uur/nl I 
8,4 stand. uur/rit 49.43 

0,83 ave~,;:.•'-'' nco·•---j--7'-'4"-.1'-'5+----l 

9 .23 
38 .05 

271 Cransnortbedrfven 
0 ,45 690 .1 kosten 

15 •4 ROA 

,1~0Ht]l~ioef'l::b~~mmml
1

~i11:g:;'~~1};'::~;;llm: ,,:u:,~bn:,:':m~'m,~~1,(~!~,mmm~~mmm1111~lt,~~~~::.:µ~m:~:::::,;::,,,;u~l~uij !i1,i~w:~.
1

~:miru~ ;;\11n ';._: _.__ _ ___,_ __ __,_ __ ..c:~;;*;.;;f~ 
~ouw Aanscha,-.,....arde 0 

Ond./reo l 0 
Chassis Nlnschafwaarde ·1 ◄ 1 -1 41 

Vaste koslen -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 - 11 -11 -11 -11 
Vanabele kosten: -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 

----- ~ ~~ : 25 25 
Loonk:osten vast -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 

-37 -37 
--I-• 

-37 -37 Loonkosten overwer1c . 37 -37 .37 -37 -37 -37 -37 -37 

F1clieve oobrenast· 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 I 175 175 

OPER GELOSTROOM. - 115 1 ◄ 14 14 1 ◄ 14 1 ◄ - 115 1 ◄ 1 ◄ 1 ◄ 1 ◄ 14 1 ◄ 

Cw-factor 1.00 0 .87 a.76 0,66 0 .57 a.so 0,43 0 .◄3 a.38 0.33 0.28 0.25 0.21 o. 19 
Cw-SURPLUS I -1 15 12 11 9 8 7 6 -50 5 5 ◄ 3 3 3 

Vaste kosten -11 -11 -11 -11 -11 -11 · 11 ·11 -11 -11 -11 -11 
Vanabele kaslen: ·◄ 2 -42 -42 ·◄ 2 -42 · ◄ 2 •42 ·◄ 2 -42 ·◄ 2 ·◄2 -42 ----~--~ 
Venc.ooo: 2~ 28 >------

~~~ 4:n~ ~sl -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 -82 ·82 
Loonkoslen overwerk. -85 -65 -8~ -85 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -85 ·--· - 1·----
f..!£~1eve oobrenQst· 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

OPER GELDSTROOM: -11 9 · 1 0 0 0 0 -119 0 0 0 0 
Cw-factor I 1,00 0,87 0.76 0 ,66 0.57 0.50 0,·43 0,43 0.38 0.33 0,28 0,25 0,21 0,19 
Cw-SURPLUS -119 0 0 0 0 0 0 -51 0 0 0 0 0 0 

250 da,,en "er aar 
108 , 1 ◄ HUrit 

229 km/rit 
10.38 uur/rit 

8 . ◄ stand. uurlrit 
1 .98 oven..iren er ril 

0.5489 

◄9 , ◄3 
74.15 

10.38 229 lransoortbedriivffl 
38.05 0. 5◄ 902.2 kosl•n 

15 °4 ROA 

250 d.agen ner aar 
1 24,83 HUnl I 

307 km/nt I 0,5489 
11 ,92 uur/rit 

8.4 stand. uur/ril 49.43 
3,52 overuren oer nl 74,15 

11 .92 307 lransoortbedriiv•n 
38 ,05 0 , 5◄ 902.2 kos1en 

15 % ROA 

Eigen vervoer 1.0.v. Beroepsvervoer L___J j j 

I n ~ ,-~-- - -~ ~ 1------~-- ~ .:;..- 1 1-~-+A- O_A_ •+-l_,s_+-1%_+-~---f-----j---+-- --f----l 

I '

·,•,•: •: ~ I 2 .· J ·\..,,,..-~ t. I i- --g-- IU 
1
1 Als oobreno.!!i!.9•nomende koslendiebe1aald moetenworden aan 

de transnortbedriiven als zii deze ril mo•t•n riiden I 

\ ~- ~~ ::.~I l i--,,~1~1 1 

I 

1.>tl !------------, 

<--i---',--+---,'----+-----+----!---+----

t lnd ,, , ,, htl /11r 
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BREAK-EVEN ANALYSE: 
Auto Km Uur Overwerk Vast Var. #KM # Uren 

Eigen Auto Loon km loon Totaal Vast Var . 

70 457,615 0 ,3964 49,43 74,145 8 190368 697556 211659 217245 533954 17042 14112 2930 

80 488,125 0,3977 49 ,43 74 ,145 4 101530 348778 112297 819970 282366 18115 7056 11059 

140 584,596 0,5489 49,43 74,145 7 212793 610362 302345 562983 550820 19941 12348 7593 
--

150 592,205 0,5489 49,43 74,145 4 123179 348778 176344 403052 321268 12492 7056 5436 
-

627869 2005474 802645 2003250 
·- -- __ ,_ ____ ~-~--~ 

2633343 2805895 
e---

Beroeps 5439238 Totaal: 6671,6 
----~ ~ 

70 633,55 0,42 38,05 8 263557 872709 533954 17042 --- · 80 690 ,1 0,45 38,05 4 143541 816340 282366 181 15 

140 902 ,2 0,54 38,05 1 7 328401 1056198 550820 19941 
-- -- --

150 902 ,2 0,54 38,05 4 187658 648805 321268 12492 
·--

923156 3394052 4317208 Totaal: 5549,6 
·- -- - -· 

Opbouw (•1000) 
-

1 365 % % + opbouw 8 983,71 409 ,22 
--- ----
Eigen, 2633,34 5439,2 2805895 48,41 57 ,94 4 983,71 204 ,61 

Beroep 923,156 431 7,2 3394052 21 ,38 38 ,84 7 1063,8 387 ,24 

1710,1 9 1122 -588157 4 1111 ,9 231,28 
--- -· 

1232,4 

~ -
- BREAK-EVEN KOSTEN MODEL -

Eigen vervoer versus Beroepsvervoer -
6000 -

·· ' . ----
-

~ 5000 .. 

·---
'--

0 --~ 0 '--
~ 4000 --- ---~ 

~ ··· .· 

'--

C 3000 
-

~ .. ~ 

0 
.:,,, 

2000 ~ ., 
] ~ 

0 
I- 1000 C-

~ 

0 ~ 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 C-

# dagen ~ 

C-

-
I - ' Eigen vervoer - Beroepsvervoer I 

'--

'--

Kostenbepaling huidige situatie: 
Auto Km Uur Overwerk Vast Var. # KM # Uren 

Eigen Auto Loon km loon Totaal Vast Var. 

70 457,615 0 ,3964 49,43 74,145 4 951 83,9 348778 105830 108622 266977 8521 7056 1465 

80 488,135 0,3977 49,43 74,145 3 76149 261584 84222 ,7 61 4977 211 775 13586 5292 8294,3 ---
140 584,596 0,5489 49,43 74,145 1 30399 87194,5 43192,2 80426,1 78689 2848,7 1764 1084,7 

--- -
150 592 ,205 0,5489 49,43 74,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

201 732 697556 233245 804026 

899288 1037270 

E3eroeps_ 1936558 -----
70 633,55 0 ,42 38,05 4 131778 436354 266977 8521 

-----
80 690 ,1 0 ,45 38,05 1 35885,2 204085 70592 4528,8 

--------·- --·· 
140 902,2 0,54 38,05 6 281486 905312 472131 17092 -----•---f-- ----f--- --
150 902 ,2 0,54 38 ,05 4 187658 648805 321268 12492 

------· 
636808 2194557 2831365 ----- Opbouw ("1 000) - -,-- -

1 365 % 8 983,71 409,22 
------
Eigen ~ 899,288 1936,6 1037270 46,4374 4 983,71 204,61 

Beroep 636,808 2831,4 2194557 22,4912 7 1063,8 387,24 -
4 1111,9 231,28 

Totaal excl. opbouw: 4768 I 1232,4 

Totaal incl. opbouw: 6000 

lli_jlug<.: H: Netto Contunte-Wuunkh<.:n:k<.:ning - 30 -



BIJLAGE I: Berekening besparing afleverhoeveelheid 

Bi_ilage I: Berekening hesparing alkverhoevedheiJ - 31 -



l,J 
N 

TAPTIJD 3 weken (500 liter bijvullen) ! I I 
Klanten met een omzet van 300 HL of meer per iaar (biivullen) 

Huidig 1Huidig •Huidig IHuidig Maximum Maximum 
# Orders i Klanten met # Klanten # HL ; #Ur/order # HUorder # Orders 

2 tanks 86 3430 1 32374 944 1234 2623 
3 tanks 326 1 12377 1429661 1155 2094 6827 
4 tanks 118 4458 68652 1540 2940 2335 

i 530 20265 243992 11785 

-------

Klanten met een omzet minder dan 300 HL oer iaar {NIET biivullen) 
!Huidig Huidig Huidig Huidig Maximum I Maximum 

Klanten met # Klanten # Orders # HL #Ur/order : # HL/order # Orders 
2 tanks 540 9283 87916 947 987 8905 
3 tanks 547 1 9010 99054 1099 1971 5026 
4 tanks 66 935 11722 1254 2940 399 

1153 19228 198692 14330 

I 
Totaal maximaal te realiseren besparing: 

I 
i 
I I 

TAPTIJD 4 weken (500 liter bijvullen) 
Klanten met een omzet van 225 HL of meer per iaar (biivullen) 

Huidig Huidig Huidig Huidig Maximum Maximum 
Klanlen met # Klanten # Orders # HL #Ur/order # HUorder # Orders 
2 tanks 212 6868 64862 944 1234 5256 
3 tanks 510 16661 190994 1146 2094 9121 
4 tanks 140 4900 74425 1519 2940 2531 

862 28429 330281 16908 
I 

Klanten met een omzet minder dan 225 HL oer iaar tNIET bi"vullen) 
Huidig Huidig Huidig Huidig Maximum Maximum 

Klanten met # Klanten # Orders # HL #Ur/order # HUorder # Orders 
2 tanks 414 5845 55428 948 987 5614 
3 tanks 363 4726 51026 1080 1971 2589 
4 tanks 44 493 5949 1207 2940 202 

821 11064 112403 8406 

Totaal maximaal te realiseren besparing: 

I 
I 

I i ' I ! 
I I 

' ~ 
I 

l I ' 
I 

I ' ' I ' 

Besparing I Besparing Besparing l 25% ! Bes paring I 50% . Besparin!l_ 
-r----~-

% # Orders fl . % : # HUorder fl . ;# HUorder fl. 

24 807 52910 9,5 i 10161 15905! 1089 29690 
45 5550 364056 65,4i 1390 135805 : 1625 232363 
48 2123 139275 25,0 1890 53643 1 2240 1 90520 

8480 556241 100,0 1 205353 i 352573 
--· 

I 

Besparing Besparing Besparing i 25% Bes paring 50% i Besoarina 
% # Orders fl . % 1 # HL/order fl. # HUorder fl. 

4 378 24775 7,7 957 6327 967 12523 
44 3984 261351 81 ,3 1317 96814 1 1535 166146 
57 536 35183 10 9 1675 152881 2097!___24427 

4898 321309 100,0 1184281 ' 203096 
I ! 

13378 877550 323781 555670 

I 
I 
I 

Besparing Bes paring Bes paring 25% Bes paring 50% Besoarina 
% # Orders fl . % # HUorder fl . # HL/order fl . 

23 1612 105739 14,0 1017 31772 1089 59320 
45 7540 494627 65,4 1383 185386 1620 316553 
48 2369 155390 20,6 1874 60355 I 2230 101471 

11521 755756 100,0 277513 477344 

Besparing Besparing Besparing 25% Bes paring 50% Besparinci 
% # Orders fl . % # HUorder fl . # HUorder fl . 

4 231 15121 8,7 958 3858 968 7638 
45 2137 140184 80,4 1302 52518 1 1525 89693 
59 291 19068 10,9 1640 84631 2074 13389 

2658 174372 100,0 64839 1 110719 

14179 930128 342352 588064 



:c 

~ 
r. 

vJ 
vJ 

TAPTIJD 4,5 weken (500 liter bijvullen) 
Klanten met een omzet van 200 HL of meer oer iaar 

Huidig Huidig Huidig Maximum Maximum Besparing 
Klanten met # Klanten 1 # Orders # HL #Ur/order #Ur/order # Orders % # Orders 
2 tanks 267 1 8081 76493 947 1234 6199 23 1882 
3 tanks 560 17596 201530 1145 2094 9624 45 7972 
4 tanks 146 4993 75694 1516 2940 2574 48 2419 

973 30670 353717 18397 12273 

Klanten met een omzet minder dan 200 HL oer iaar fNIET bi"vullen) 
Huidig Huidig Huidig Huidig Maximum Maximum Besparing 

Klanten met # Klanten # Orders # HL i #Ur/order # HUorder # Orders % # Orders 
2 tanks 359 4632 43797 946 987 4436 4 196 
3 tanks 313 3791 40490 1068 1971 2054 46 1737 
4 tanks 38 400 4680 1170 2940 159 60 241 

710 8823 88967 6650 2173 

Totaal maximaal te realiseren besparing: 14446 

Bij de besparing is de kosten voor de lostijd niet meegenomen. 
Per order is de volgende besparing per order meegenomen: 

40 km• 0,4826 fl./km + (10+52+10)/60 uur • f 38,05 /uur = 64,96 fl.larder 

Klanten met 2 3 en 4 tanks maximaal aantal aehele tanks bestellen I er order 
Huidig Huidig Huidig Maximum Maximum Besparing 

Klanten met # Klanten # Orders # HL #Ur/order #Ur/order # Orders % # Orders 
2 tanks 626 12713 120290 946 987 12185 4 528 
3 tanks 873 21387 242020 1132 1971 12280 43 9107 
4 tanks 184 5393 80374 1490 2940 2734 49 2659 

1683 39493 442684 27198 12295 

i I 

I 

Besparing Besparing 25% Besoarina ~ Bes earing 
fl. % # HUorder fl. # HUorder fl . 

123482 15,3 1018 37044 1090 69205 
522956 65,0 1383 196114 1620 334791 
158660 19 7 1872 61696 2228 103673 
805098 100,0 294854 507669 

I 
Besparing Besparing 25% : Bes oarina 50% Besoarina 

fl . % # HUorder fl . # HUorder i fl . 
12834 9,0 956 3281 966 6492 

113917 79,9 1294 42965 1519 73166 
15798 1Ll. 1613 7132 2055 11192 

142549 100,0 53378 90850 

947647 348233 598519 

I 

Besparing Besparing 25% Besoarino 50% Besoarina 
fl . % # HUorder fl . # HUorder fl . 
34662 4,3 956 8858 967 17528 

597416 74,1 1341 217314 1551 375843 
174458 21,6 1853 68544 2215 114657 
806536 100,0 . 294716 508027 



TAPTIJD t.o.v. TANKGROOTTE 
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Omzet klant per jaar gecorrigeerd voor laag seizoen [90%) (HUjaar) 
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-A- 500 !tr tanks 
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TAPTIJD t.o.v. TANKGROOTTE 
I 

Omzet klant per week Omzet klant per jaar Corr.laag seizoen (90°~ 
200 ltr/week = 4 fusten/week ==> 104 HUjaar = 116 HUiaar 
225 ltr/week = 4,5 fusten/week ==> 117 HUjaar = 130 HUjaar 
250 ltr/week = 5 fusten/week !==> 130 HUjaar = 144 HUjaar 
300 ltr/week = 6 fusten/week ==> 156 HUiaar = 173 HUjaar 
400 ltr/week = 8 fusten/week ==> 208 HUjaar = 231 Hlliaar 
500 ltr/week = 10 fusten/week ==> 260 HUjaar = 289 HUjaar 
750 ltr/week = 15 fusten/week ==> 390 HUjaar = 433 HUiaar 

1000 ltr/week = 20 fusten/week ==> 520 HUjaar = 578 HUjaar 
1500 ltr/week = 30 fusten/week ==> 780 HUjaar = 867 HUjaar 

I 

Omzet klant oer iaar Gecorr. omzet ger jaar Gecorr.omzet klant voor rustige week (90%) 
100 HUjaar = 90 HUjaar ==> 3,5 fusten/week = 173 ltr/week 
125 HUjaar = 113 HUjaar ==> 4,3 fusten/week = 216 ltr/week 
150 HUjaar = 135 HUiaar ==> 5,2 fusten/week = 260 ltr/week 
175 HUjaar = 158 HUjaar ==> 6,1 fusten/week = 303 ltr/week 
200 HUiaar = 180 HUiaar ==> 6,9 fusten/week = 346 ltr/week 
225 HUjaar = 203 HUjaar ==> 7,8 fusten/week = 389 ltr/week 
250 HUjaar = 225 HUjaar ==> 8,7 fusten/week = 433 ltr/week 
300 HUiaar = 270 HUiaar ==> 10,4 fusten/week = 519 ltr/week 
400 HUjaar = 360 HUjaar ==> 13,8 fusten/week = 692 ltr/week 
500 HUjaar = 450 HUjaar ==> 17,3 fusten/week = 865 ltr/week 
750 HUjaar = 675 ==> 26,0 fusten/week 1298 ltr/week 

Taptijd = 3 = 1500 Ur ==> 500 Ur/week = 260 Hlliaar = 
Taptijd = 4 = 1500 Ur ==> 375 Ur/week = 195 HUjaar = 

TAPTIJD t.o.v. TANKGROOTTE -
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Omzet klant per jaar gecorrigeerd voor laag seizoen [90%) (HL/jaar) -
,__ 
~ 

LEEG 1000 llrtanks LEEG 750 ltr tanks LEEG 500 ltr tanks Biivullen 500 liter 11500 ltr 

5,78 wk taptijd 4,33 wk taptiid 2,89 wk taptiid 8,67 wk taptiid 

4,62 wk tapliid 3,47 wk taptijd 2,31 wk taptijd 6,93 wk taptijd 

3,85 wk taptijd 2,89 wk taptijd 1,93 wk taptijd 5,78 wk taptiid 

3,30 wk taptiid 2,48 wk taplijd 1,65 wk taptijd 4,95 wk taptijd 

2,89 wk taplijd 2,17 wk taptijd 1,44 wk taptijd 4,33 wk taplijd 

2 ,57 wk taptijd 1,93 wk taptijd 1,28 wk taptijd 3,85 wk tapliid 
2,31 wk taptiid 1,73 wk taptijd 1,16 wk taptijd 3,47 wk taptijd 

1,93 wk taptijd 1,44 wk taptijd 0,96 wk taptijd 2,89 wk taptijd 

1,44 wk taptijd 1,08 wk taptiid 0,72 wk taptiid 2,17 wk taptiid 

1, 16 wk taptiid 0,87 wk taptijd 0,58 wk taptijd 1,73 wk taptijd 
0,77 wk taptijd 0,58 wk taptiid 0,39 wk taptijd 1,16 wk taptiid 

289 HUjaar = 300 HUjaar 
217 HUjaar = 225 HUjaar 



ALLE KLANTEN van 1996 
--·----

I# HL # tanks ___ ~ Klanten Gem.lnhoL # Orders HUklant i HL Besteld/o HL Geleverd Leeg/order 
2 1 626 987,23 12.713 120290 192, 16 993,52 946,20 0,02965 

31 
-----·-

21 .387 1 873 985,44 242020 277 ,23 1177,36 1131 ,62 0,35227 
--- ------

4 184 980 , 11 5.393 80374 436,82 1566,91 1490,34 0,51864 ----·------- -
5 53 982,29 1.783 33512 632,30 1958,92 1879,52 0,54683 

---------- --
6 18 995,41 741 16775 931,93 2362,04 2263,80 0,43320 

------- -
7 10 997,65 442 12044 1204,40 2783,57 2724,89 0,36652 

-----
8 8 977,28 301 9925 1240,67 3641,42 3297,45 0, 19269 

-------- - ----
9 1 1000,00 68 2040 2039,63 3029,41 2999,46 0,61765 

- -------·-----
2 1 000,00 89 2421 1210,62 7408 ,91 2720,49 0,00000 15 

-------
19 1 1000,00 61 6275 6274,65 10529,56 10286,31 0,75410 

---
---- . 

Meer 300 HL 
. ·-· -----· ·-- - -------··--

Gem.lnhoL 
- ---------- ----- ---- -- ---

# tanks # Klanten # Orders #HL HUklant HL Besteld/o HL Geleverd Leeg/order 
2 86 986,38 3.430 32374 376,44 1000,60 943,85 0,01720 
3 326 985,78 12.377 142966 438,55 1198,70 1155,09 0,25564 
4 118 983,52 4.458 68652 581,79 1615,54 1539,97 0,42373 
5 43 981,43 1.683 32203 748,90 1991,85 1913,41 0,48188 
6 17 995,39 738 16703 982,51 2360,80 2263,25 0,42141 
7 10 997,65 442 12044 1204,40 2783 ,57 2724,89 0,36652 
8 7 976,73 294 9802 1400,24 3687,30 3333,91 0, 15646 
9 1 1000,00 68 2040 2039,63 3029,41 2999,46 0,61765 

15 2 1000,00 89 2421 1210,62 7408,91 2720,49 0,00000 
19 1 1000,00 61 6275 6274,65 10529,56 10286,31 0,75410 

Meer 225 HL 
# tanks # Klanten Gem.lnhOL # Orders #HL HUklant HL Besteld/c HL Geleverd Leeg/order 

2 212 987,89 6.868 64862 305,95 995,02 944,40 0,01907 
3 510 985,52 16.661 190994 374,50 1191,44 1146,35 0,29212 
4 140 981 ,68 4.900 74425 531,61 1593,11 1518,87 0,46490 
5 44 981 ,56 1.695 32463 737,80 1993,09 1915,24 0,49027 

------------
6 17 995,39 738 16703 982,51 2360,80 2263,25 0,42141 
7 10 997,65 442 12044 1204,40 2783,57 2724,89 0,36652 

- - ---~-
8 7 976 ,73 294 9802 1400,24 3687,30 3333,91 0, 15646 

-
9 1 1000,00 68 2040 2039,63 3029,41 2999,46 0,61765 

----- ------- --
15 2 1000,00 89 2421 1210,62 7408,91 2720,49 0,00000 

----· ---
19 1 1000,00 61 6275 6274,65 10529,56 10286,31 0,75410 

-----

-- -- --
Meer 200 HL 
--· 
# tanks I# Klanten Gem.lnhOL # Orders # HL HUklant HL Besteld/a HL Geleverd Leeg/order 
--- ----- 2 r--- 267 987 ,68 8.081 76493 286 ,49 994 ,92 946,58 0,02116 

3 560 --~85_,_?]_ 17 .596 201530 359,88 j 1189,86 1145,32 0,30592 
-- - -- - - - ------ - -· - -· 

4 146 981 ,46 4.993 75694 518,45 1591,72 1516,00 0,47366 
5 44 981 ,56 1.695 32463 737,80 1 1993,09 1915,24 0,49027 
6 17 ~-~ SJ~ 738 16703 982,51 2360,80 2263,25 0,42141 

--------------- --
7 10 997 ,65 442 12044 1204,40 1 2783 ,57 2724,89 0,36652 

---- --- --- -- --1------

8 7 976,73 294 9802 1400,24 ! 3687,30 3333,91 0, 15646 
~- 1000,00 ~-----

2039,63 1 9 1 68 2040 3029,41 2999,46 0,61765 --- ----- ·-- ~--
15 2 1000,00 89 2421 1210,62 7408,91 2720,49 0,00000 ------------- ----·-
19 1 1000,00 61 , 6275 6274,65 1 10529,56 10286,31 0,75410 

Hi_j lag..: I: H..:r..:k..:ning h..:sparing alkv..:rho..:v..:dh..: iJ - 36 -



BIJLAGE J: Berekening besparing telemetrie 

llijlagc .I : lkrckcning hcsparing tckmctric - 37 -
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i SIMULATIE HISTORIE (huidig} 1996: Volgens regio-distributie principe _ -+---+---+--·- SIMULATIE HISTORIE (huidig) 1996: Volgens regio-distributie principe 
· · ,

1
- i i_· :- - -4 , · ! j : i I I I SAMENVATTING: Totaai Per kl.-snr Per order 

___ ~ #Aul~!_ _ ~O!~'~ ~ # Km # Uren-----,- # Hl ! # Ktvtlorde~ Uren/order # Orders # KM/orde # Uren/ordI KST/Order # klanlen 1790 
+-· 

# HUon:Jer I 
Week 4 •Tota al I 88 702 ' 24470 846 1 8838 : I 34 858 1 - 1~.2~0~572'1---,----,- Week 4 702 34 .86 1.205 • 62,68 # Ritten 5395 
Week39 lrotaa l 1-~- 10 1 , 770 · 27609 950 1 9968 : 35856 1.2343 1 Week39 770 3586 1.234 1 64 ,27 1 #Orders 4027-1 
Week 251Tolaal l 105 1 810 1 29250 , 989 1 10196 • 3611t t 12208 1 Week25 8 10 36.11 1.221 63,BS T ____ # HL 523311 

12s• L I 
12.95 ' I 
12 59 I 

22,50 
292 12,99 

13 79 838,62 37,27 \Neek32IrolaalT -- :=--~ -i.--.!.!~ 34143 ,· ,oa:i : 11 2531
1 
____ - ~?_~ ~1_

7
32"'5":5+

1
,_- -----!-~~""..":.~ ;---+----+----+w= ••~k~3~2 8 16 ◄ 1 . 84 1.325 10,s3 : #Km 1so1ns 

_ I l # Uren 50269 
! I 1 1 i : t-----+--l--+--+----+---+---+---+- - ----!---+---+-- --'---- -l'o'c;~ • • ~,;t,~u-,~ie-,-ko-.-,.-n----- -=2"'53"7CC1"'a6:---:-7:;-::----=-:-:1 

28 08 1.25 
1473 65,48 

I ------!---+----- _, - - I I ! !, I I 
! --~ -- _ ;# Orders ,# Km J# Uren 1# 0H1'=cLcc-·cf---,IF' -'K"'MIH='2L~ ·•c:U"c'~•,M<=L=-'f----l---+---l----,f--- +c,.....-,-,---f'#'-'H"L'="=+"-' -"K"'M7'";Lc=l'#°'U"'''=eMi"="L=-+"K'-"S"'T/ccH:"L=t ___ i-__ -t--_ _ --+I ---f---+---!---

WeekT !Gem1ddeld ~r auto I 7,98 1 278 07 1 ____ 9 -e,T 100 43 2.769 1 _0.~0.,.95_7+---~---1---r-l- ---.- --+'W"-e"'e"'k-'4~ - -"88,,,3,,,8+-_ .,_2,e,7',-7f-_O,c,.::_09"'6'1---"4"',9"'8+--- -i1 ___ +'---f---+---+---,,- - -
I 
! 

~::: ~~ 1~ !:;:fl--;:;~ -~;~ ~~ ; ~ :~i ~~-~61 ~ i- - 7~'7~9"'9;cc:;+l- ----,f---- -i---+.---+- --.",~C.C:.::.::"-c'~~c---i'- ,-'1~c.=~.::.::"-!---';CC:~"c~+---"~"-'-~"::-c';t--!c':"'~~=-i----t--:- - -+---- --·--+---j--=--=--=--=-4Tll-=--=--=--=--=-- I 

W~2 fG~,eer aLAo - ; 6.74 282 11 : 8 94 ( 93 .00 1 3.034 1 0.096 1 Week 32 11 253 3.03 0.096 5,12 ! 1 

! 

I 
!--•-·.---~-- r---+- - -+--1--....,..-- : ' 

-l---l-----1---.:_:: ll,- : I I I ==i __ ~ ___ ·t-._ - I l---+l - -----!i---..-1--+ ---+------!f---+----i-- --+---+---+---+------!i---+ ---+-:----t-----l·---

f-- -- I 
I 

I 
I 

SJMULATJE verandering type 1&2 klanten naar type 3 ,SIMULATIE verandering type 1&2 klanten naar type 3 
,---- [--------r- ! I Verschil met huidiae situal ie I SAMENVATTlNG : To1aaJ 

1790 
Per klanl Per order 

-1 _ __J~ Autos ;, Orders I# Km __ ;-:#_U~<e_n _ _.l_# ~H~L--+- ---;-• -=~ o~,d~•T' •- u~,~•n/~ o,~d•,.c.'---+•- K, 0M~--;lrlr~U~"~"~+l%~ K~M/~o~,d=+""t.~U<~•~nlr" ~• +•---! Orders # KM'Ofde # Uren/ord KST/Order # klan1en 
Week 4 i1Totia11 76-r- 7031- 21966 813 1 8839 1 31 .246! 1.1562 ) -2504 , -33,3 -10,36 -4 ,07 Week 4 703 31 .25 1,156 59,07 # Rif.ten 
Week39 ~ 89 1 758~504 911 1 9833 . 33 .646 1.202 11 -2105 1 -39,2 -6,16 •2,61 Week39 758 33.65 1.202 61 ,98 #0,do,s 
Week ~ Totaal , 89 1 8 10 26052 1 943 1 10196 : 32,163 1.1645 1 -3 198 , 45,6 -10,93 -4 ,61 Week25 810 32.16 1.165 59,83 #HL 
Week~ ~ Totaal ! 103 817 30290 103 11 11443 ; 37.075 • 1.26 19 : -3853 ! -50,6 -11 ,39 -4 ,80 Week32 1 817 37 .07 1.262 65,91 =~n 

464 1 
40274 22,50 

523311 292 
1349556 753,94 

48077 26, 86 

_________ I ~ Varschil met huidige silualio : I 
--- ~--- # Orders # Km # Uren # HL # Kf,.,\IHL # UrenJHL # KM/autci # Uren/au %KM/HL %Uren/HL # Hl # KM'HL # Uren/HL KST/HL 

I Ois1ributie koston 2480627 1386 

12,99 
33,51 
119 

61 ,59 

Week 4 Gem,ddeldj~pe_, _a_ut_o-+ __ 9.25 289.03 10.69 11 6 30 I _::2,.:4.:;85+-=.0 .:.09:.:2:.:0+-- - +-1:.:0:,.:,9:.:64--_.:.,1,.:;08+ - ·1:.:0o,,2c::4+-_•.:,3,.:.94+ W:.:•:.:•c:.k..:.4-+--'8"'8:.:3.:.9+--'2'-' . .;;◄ 9'-l--'0°".0:.:9:.:2+-_..:.4 ,, 70.=.0+---+----,"-~-----"-----=--..,---'-,,-,..,-~l=--_-,-1 
'{V~~ 3~ ~G!:'!_llddekif._e~ auto _j _ 8 .52 286.56 10.24 11 6 .48 I I __ -c2c-'5":9

7
41--70'c.097 2='7+----~ g 1_L 0,83 -6,36 -2.81 Week 39 9833 2.59 0 .093 4 ,78 Verschil ·kle in ·waoenadtossen Tolaal Per kl.w,t Per order 

~eek 25 e_e_!: ~ulo _.J_ 9.101 292.72 10.60 - ~56i----1 2.555 0 0925 14,15 l______!._!! -10,93 4 ,61 Week 25 10196 2.56 0.093 4 ,75 # Rilton 754 
!"{~ E!!. at.Co I 7.93 294.08 , 10 .01 111~0 1___ 2.647 0.0901 11,90 ! 1,071-- .~12~,7~6+---6~ ,2~6"'w~.~.~k~3~2+-1~14~4~3+--=2.~6~51--0~.-09-0+---4",'7-1+---- # Km 151580 84,68 3,76 

I # Uren 2192 1 22 0.05 

1-- --+-- --,~--1---l---+- --+---l'----+---...J.-----+---f---+----l--- --+---+---+---+---'f---+---+---l"'O"is;.;;i,.;;:;t,.;;ut"'i"-ek.;;:o.;;s<.;;:•-"n_,..... __ ~_1_5_65_5_8,,__8~7,_46..,... __ 3~,8-;9 

1---+----+--- ! Verschil ·~1ein ·waoe~adressen
1 

I % 

# Ritten -14,0 
- --+-- -+---+------!-- -+---+---t- - -+---+----+------!---+---- +----+------!i--- +---+-- -+---+----+ ---1# Km ·10,1 

#Uren 44 

1-- --1----+----i-----l-- - -t----J----J---+----+---t----l---+----+---t----l----+- --J----l----t--- -j-- - .+;O::;;s::;1::.;,i>::;Ul=i•;:,t O::;S:.:,le::n.:....-,-----,----,l--·.;;
5
.:•gT"'"l ---t 

I 

' I I 

I I I 
I I I 

SIMULATIE Veranderen klanten Type 1&2 naar type 3 EN Meer 140 HL auto's SIMULATIE Veranderen klanten Type 1&2 naar type 3 EN Meer 140 HL auto ' s 
l-- --l----+~~-+-~-+~--+=-----i=~-+----+=~-+=-~1---+V" e~,cc•c~hcc;1 .,.,m, ,e~1 h=u;,,_di,rgie~s;,slu:,ea1,,,;e'-,_-,_---l----+=~-,-l=~+c~~+= = ~ ---+----f.'S;';A,'M,_,,E,.,N,;VA::,_T,..;Tc::INc;G';'::=-:c=c-::--'-T"ol"'a~al=c'P~•~<~k~l•~nl7 

# Au10· s # Orders # Km # Uren # Hl # IONorde # Uren/Ofder II- KM # Uron % KM/ord '-Unnlord # Orders # KMlorde # Uren/ord KST/Order # klancen met 750 liter tanks 1790 
"w~ .-.-, -,----i-=ro- ,-•• -,-+-=~7"6 r=~10"'3'r-"'=2 cc1 9"'575+-='=acc13ct'-=cca8"'3"'9+---f-c:'3:-1 .~2◄"'s+-=1=". 1"'5"'s'=2r'---+-=.2"'5"'04c+='c.3°'3",3cr'= '=occ.0~0 F...c..,o"'.o='co± wc-e"'ek,..4c-+--="'1~03c+-= 3:c1c:.2"'5+-=-:1":.1"'5°'5t--,.59"",zo1" ---t-- ---1 , Orders 
1"w~ .- .-, -3-9~ r"~~ •• -,-+--~s-91---15-8+-~2s-5-o-4+-- ~9~11'+-- -c'ga~3"'3+---+--c'33~ 54~5+--1~.2~occ:2"'1+---+--'.2~1"'0.=.s +--'.3~9~,2'+-- ~o~.o"'o+--'o~.o~o'+"w"'e",k~3~9-t--=7753c,-_ 3'"3~_s~5+--'1~.2cc:0""2+---c'6~1.798c+-- --t---,,HL 

Week 25 Totaal 89 810 26052 943 10196 32,163 1.1645 -3198 45,6 0.00 0,00 Week 25 810 32.16 1.165 59,83 # Km 
Week 32 Tolaal 103 817 30290 1031 11443 37.075 1.26 19 -3853 -50,6 0,00 0,00 Week32 817 37.07 1.262 65,91 #Uren 

Oistributiekoslen 

Vorsc hil met huidiqe situatie 

Week 39 Gemiddeldiper aulo 8.52 286.56 10 .24 110.48 2.594 0.0927 0,00 0,00 0,00 0,00 Week 39 9833 2.59 0.093 4,78 

40144 22,43 
524033 293 

1349556 753,94 
48077 26,86 

2480627 1386 
I 

w eek25 ~~ddeld.e!!_a,out,e.o+ ' __ 9~_~10"1--~29c,2c,.7~2-l--'-1'c'o .760e+-.....c1'-'1•,c•S~6'l--- --+-='2."c5"c55c+--'o='.cco9"2"c5+--- +---co'c.oc'o+--o:,,,','oocl--_ -co",.o'co+-_='o.7oO~lccw':'e"'e"k ='25=--+_ 710,c1cc9~6f-i-2c'.c°55~---coc".o:;;9'=3+--C,.'·s7'c5f----f----+---,,---+----t----t-- --t 
Week 32 GerTMddektloer ilu10 1 7 93 294 08 10 .01 111 10 2.647 0 .0901 0 00 1 0 00 0 00 0 00 Week 32 11443 2 65 0 090 4 71 
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