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Stellingen

Behorende bij het proefschrift
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1. Veelgebruikte routeringsmethodes voor orderverzamelaars leiden tot compacte formules voor de verwachte routelengte.
(Hoofdstuk 2)
2. De verwachte lengte van de optimale route voor orderverzamelaars kan in polynomiale tijd worden vastgesteld.
(Hoofdstuk 3)
3. Er bestaat een snelle methode om de optimale toewijzing van
producten aan voorraadlocaties in een magazijn voor return
routing te bepalen. De generalisatie van deze methode naar
andere routeringsmethodes levert goede oplossingen op.
(Hoofdstuk 2)
4. In voorraadmodellen waarin klantvraag verloren gaat wanneer
een product is uitverkocht, is het belangrijk om de onzekerheid
van de vraag die tijdens de levertijd van bestellingen voldaan
kan worden expliciet mee te nemen in het evalueren van bevoorradingsstrategieën.
(Hoofdstuk 4)
5. Goede basisvoorraadniveaus zijn te vinden voor een one-warehousemultiple-retailers-voorraadsysteem door gebruik te maken van
een benadering van de gemiddelde kosten op de lange termijn.
(Hoofdstuk 4)

6. Retouren bieden een goede mogelijkheid om voorraden in een
dual-channel voorraadketen te balanceren.
(Hoofdstuk 5)
7. Door het terugleggen van geretourneerde producten op voorraadlocaties in een magazijn te combineren met het verzamelen
van orders kan de afstand worden verkleind die door orderverzamelaars wordt afgelegd.
(Schrotenboer et al., 2017)
8. Door het uitstellen van preventief onderhoud op te onderhouden
machines kan de distributie van de tijd tot falen beter worden
geschat. In sommige gevallen leidt dit tot lagere kosten over de
hele planningshorizon.
(De Jonge et al., 2016)
9. Eenvoudige modellen zijn vaak verhelderend, maar eenvoudigere modellen zijn niet noodzakelijkerwijs verhelderender.

