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Erenpack is hét verzendhuis van Noord-Nederland. Door beter en slimmer 
opslaan, verpakken en verzenden dan een ander zorgen wij ervoor dat u 
kunt doen waar u goed in bent: een webshop starten, runnen en uitbreiden. 
Wij bieden onder andere:

• direct mail
• fulfilment
• warehousing 
• grafische afwerking
 
Erenpack is een vertrouwde en flexibele organisatie, die is opgevoed met 
een ouderwetse mentaliteit en een hoog serviceniveau. Wij doen wat we 
beloven en nemen uw zorg graag op een betrouwbare manier uit handen. 

Uw goederenstroom kunt u met een gerust hart aan ons overlaten!

Over ons



Direct Mail

• Sealen
-  (Biofolie) sealen
-  Krimpsealen

• Couverteren 
• Printen
• Adresseren en 
 personaliseren mailingen

Warehousing 

• Tijdelijke en structurele 
 opslag
• Maandelijkse rapportages
• Ruimte voor alle 
 formaten goederen
• Goed beveiligde en 
 beschermde opslag

Fulfilment 

• Product fulfilment
-  In- en opslag
-  Voorraadbeheer
-  Pick & Pack

• Pakketten verzenden
-  Track en trace 

• Retour logistiek
• Value added services
-  Klantenservice

Grafische verwerking 

• Drukwerkbegeleiding
• Printing on Demand (POD)
• Snijden 
• Rillen
• Vouwen
• Brocheren
• Lamineren
• Handmatige afwerking
• Boren
• Multoponsing
• Wire-O 

Wat we doen



Verzenden met Erenpack

Producten vanuit het magazijn halen en verpakken voor een 
verzendopdracht behoort tot de kernactiviteiten van Erenpack. Een controle 
op de pakbon, product, verpakking en verzendgegevens zorgt ervoor dat 
wij de klantorders aanbieden in juiste staat en hoeveelheid bij de besteller.

Besparen op uw verzendkosten!

Doordat Erenpack de verzending in grote oplages aanbiedt bij PostNL en 
Sandd kunt u bij ons besparen op uw verzend- en portokosten!

Sealwerk bij Erenpack

Uw mailing de juiste uitstraling geven? Maak hiervoor gebruik van het 
juiste verpakkingsmateriaal. Bij Erenpack heeft u de keuze uit sealfolie 
(doorzichtige LDPE-folie) en krimpfolie (transparante PE-folie). Wilt u 
duurzaam verpakken? Dan sealen wij uw product met biofolie, welke 
milieuvriendelijk, doorzichtig en composteerbaar is. 



Contact

Beter en slimmer opslaan, verpakken en verzenden dan een ander? 
Waardoor u kunt doen waar u goed in bent: een webshop starten, runnen 
en uitbreiden. Denk eens aan Erenpack hét verzendhuis van Noord-
Nederland, want wij doen waar we goed in zijn. 

Voor vragen neem gerust contact met ons op

(050) 549 05 79    Timpweg 7  
info@erenpack.nl    9731 AK Groningen
www.erenpack.nl    Postbus 9494
      9703 LR Groningen
 


