
innamepunt voor lege PET-flessen

en blikjes

Vanaf 31 december 2022 wordt in
Nederland ook statiegeld geheven op 
blikjes. Dat vraagt om aanpassing van 
jouw emballage-systeem en dat neemt 
nog meer ruimte in beslag. Is jouw
ruimte beperkt of wil je gewoon meer 
effectieve vierkante meters in jouw 
supermarkt of bemande tankstation? 
Verplaats jouw innamepunt voor lege 
PET-flessen en blikjes dan naar buiten.
De 3PointBox met geïnstalleerde
emballage-automaten is hiervoor de 
oplossing. Vooral met een compacteer-
systeem. Zo helpt de 3PointBox bij het 
verminderen van zwerfafval, zonder dat 
dit ten koste gaat van jouw kostbare 
vierkante meters.

 

 

Extra kantoorruimte

Een werkruimte in de tuin, of een ver- 
plaatsbaar kantoor voor onderzoek op 
het land. Verzin maar een toepassing 
voor jouw 3PointBox als verplaatsbare 
werkplek. Heerlijk koel in de zomer en 
aangenaam warm in de winter.
De 3PointBox is geïsoleerd en kan
eenvoudig voorzien worden van een 
airco met verwarmingsfunctie. Met de 
vooraf geïnstalleerde internetverbinding 
ben je altijd online.
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3PointBox
Compact,
gemakkelijk
en veelzijdig

3PointBox als
innamepunt of extra
kantoorruimte

regelgeving?
ook daar is over 
nagedacht

regelgeving

Vanwege zijn beperkte afmetingen en 
gewicht mag je de 3PointBox over de 
openbare weg vervoeren. En omdat er 
geen wielen onder zitten ben je met de 
3PointBox ook niet eens aan de regels 
voor voertuigen gebonden. Het plaatsen 
op eigen grond doe je zonder bouwver-
gunning. Plaats je hem op de openbare 
weg? Neem dan contact op met de 
plaatselijke gemeente voor meer
informatie.

   Specificaties 3pointbox 

 

 DSA 250

 • Hoogte:  2.550 mm
 • Breedte:  2.540 mm
 • Lengte:  2.500 mm
 • Leeggewicht: 828 kg 
 
 

 DSA 300

 • Hoogte:  2.550 mm
 • Breedte:  2.990 mm
 • Lengte:  2.500 mm
 • Leeggewicht: 920 kg    

 Interesse in ons product?  
 Bel ons:  +31 85 48 68 318

 of Stuur een e-mail naar: 

 info@3pointbox.nl



wat is de 
verplaatsbare 
3pointbox?

De 3PointBox
als onbemande
winkel

Verkoopautomaten
in jouw
3PointBox

Meerdere toepassingen

Je kunt jouw verplaatsbare 3PointBox 
voor talloze toepassingen inzetten.
Met verkoopautomaten erin is het bij-
voorbeeld een boerderijwinkel of een 
24-uurs winkel op straat of op de car-
poolplaats. Zonder verkoopautomaten 
gebruik je de 3PointBox misschien wel 
als tijdelijke kassa of extra kantoorruimte. 
Eén ding is echt uniek: de super een- 
voudige manier van verplaatsen.

Ontwerp op maat

Jouw 3PointBox kan volledig volgens 
jouw eigen wensen opgebouwd worden. 
De functie, indeling en uitstraling wordt 
aangepast aan jouw wensen. Wil je aan 
de buitenkant een uniek ontwerp, of juist 
volgens jouw huisstijl? In overleg met 
onze designers is er van alles mogelijk.

Verplaatsen

Dankzij zijn gestandaardiseerde werk- 
tuigdriehoek en aanhaakogen op het 
dak staat jouw 3PointBox zo op zijn 
plaats. Dat doe je simpelweg met een 
tractor, heftruck, verreiker of kraan-
wagen. De afmetingen en het gewicht 
zijn beperkt, waardoor het rijden met de 
3PointBox geen probleem is. 

Verkoop

Jouw 3PointBox als onbemande winkel

Inname

Jouw 3PointBox als innamepunt voor 
lege flessen en blikjes

Werkplek

Jouw 3PointBox als extra werkplek
op de locatie waar jij hem wil hebben.

Waarvoor gebruik jij de 3PointBox? 
Je kunt jouw verplaatsbare 3PointBox 
voor talloze toepassingen inzetten.
Uitgevoerd met verkoopautomaten is 
het bijvoorbeeld een boerderijwinkel 
aan de weg of een 24-uurs winkel op
de carpoolplaats.

3PointBox als verplaatsbare

boerderijwinkel

Met de 3PointBox kunnen ook agrariërs 
met een afgelegen boerderij een boer-
derijwinkel starten. Je zet jouw 3PointBox 
met verkoopautomaten gewoon op een 
plek waar wél veel aanloop is. Met een 
onlineverbinding weet je exact hoe de 
voorraadstatus is. Wil je jouw 3PointBox 
na het seizoen weer stallen? Je rijdt hem 
met jouw eigen tractor zo weer terug.

3PointBox als verplaatsbare 24-uurs 

winkel

Wil je jouw winkel op tijd kunnen sluiten, 
en toch jouw klanten blijven bedienen? 
Zet de 3PointBox dan in als verlengstuk 
van jouw shop. Je vult de verkoop-
automaten met de meest vergeten
producten, of je plaatst de bestelling 
van jouw klanten in één van de kastjes. 
Met een unieke code opent jouw klant 

het

het kastje op het moment dat het hem 
of haar het beste uitkomt. Een camera 
houdt jouw 3PointBox continu in de gaten.

Koeling

De 3PointBox is opgebouwd uit stevig 
en goed isolerend materiaal. Daarnaast 
kunnen we de unit voor jou voorzien van 
verkoopautomaten en koeling. Zelfs in 
de zomer is het geen probleem om tot 
4°C terug te koelen. Zo blijven jouw
producten heerlijk vers.

Verkoopautomaten

Met de verkoopautomaten van Zuply 
levert de 3PointBox slimme uitgifte-
systemen voor toepassingen in de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld als
boerderijwinkel, op carpoolplaatsen,
of in dorpen zonder supermarkt.
Afhankelijk van de toepassing is
er keuze uit verschillende verkoop-
automaten, en met of zonder koeling.

Bestellen & betalen met je

smartphone

De verkoopautomaten worden bediend 
met een touchscreen, maar werken ook 
via een app op jouw smartphone. Er is 
zelfs een koppeling met bijvoorbeeld het 
Qnips-platform mogelijk. Hierbij bestellen 
en betalen jouw klanten met hun smart-
phone. Ze kiezen zelf wanneer zij hun 
bestelling willen afhalen en jij kunt dat 
inplannen. Zodra de bestelling
klaarstaat om af te halen, ontvangt 
jouw klant hiervan een melding.

Online beheer

De verkoopautomaten in de 3PointBox 
zijn te monitoren en te beheren via het 
online portaal ZuplyWeb. Hiermee kun je 
alle transacties en gebeurtenissen 

volgen, en het assortiment beheren
en aanpassen. Afhankelijk van de
gekozen hardware zijn de volgende 
functionaliteiten mogelijk:

Beheer

• Productinfo (teksten en foto’s)
• Prijzen aanpassen en activeren
• Doseren op afstand
• Toegang voor medewerkers

Rapportage

• Periodieke omzet- en uitgifte-
 handelingen
• Voorraadinzicht te exporteren
 naar Excel

Service & foutmeldingen

• Overzicht van foutmeldingen
• Service en updates op afstand
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regelgeving

Vanwege zijn beperkte afmetingen en 
gewicht mag je de 3PointBox over de 
openbare weg vervoeren. En omdat er 
geen wielen onder zitten ben je met de 
3PointBox ook niet eens aan de regels 
voor voertuigen gebonden. Het plaatsen 
op eigen grond doe je zonder bouwver-
gunning. Plaats je hem op de openbare 
weg? Neem dan contact op met de 
plaatselijke gemeente voor meer
informatie.

   Specificaties 3pointbox 
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 DSA 300
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 Interesse in ons product?  
 Bel ons:  +31 85 48 68 318

 of Stuur een e-mail naar: 

 info@3pointbox.nl
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