	
  
	
  
	
  

Geachte Klant,
Via deze weg zijn wij zo vrij om U ons bedrijf voor te stellen.

Transport Joosen is een neutrale vervoerder, die gespecialiseerd is in het
transport van zeecontainers.Een flexibel planning team en medewerkers, dat
beschikt over de nodige kennis en ervaring, staat graag ter uwer dienst.
Met een jonge en modern uitgeruste vloot van ondertussen 85 trekkers,
aangevuld met 25 vaste onderaannemers beschikken wij zonder twijfel over de
juiste know-how, technieken en mogelijkheden om dit optimaal voor U te kunnen
verzorgen.
Wij zijn gespecialiseerd in het transporteren van 20Ft containers doorheen gans
Europa, natuurlijk kunnen wij ook het transport voorzien van de gewone 40Ft,
40Ft Highcube en 45Ft containers.
Voor reefers met of zonder actieve koeling kan u uiteraard ook terecht bij
Transport Joosen. Onze genset-chassis kunnen zowel 20Ft als 40Ft containers
transporteren.Tevens kan u bij ons terecht voor het kippen van 20Ft, 40Ft en
40Ft Highcube containers.
Bovendien zijn alle eigen wagens per satelliet te volgen, zodat de planning
permanent kan zien waar uw goederen zich bevinden en wanneer ze ter
bestemming zullen zijn.
Ondertussen zijn ook alle eigen wagens voorzien van een documentenscanner,
waarmee onze chauffeurs onmiddellijk na lossing/lading alle documenten
digitaal kunnen doorsturen naar de planning.
Hierdoor kunnen CMR’s, paklijsten of documenten op jullie vraag bijna
onmiddellijk na uitvoering van het transport bezorgd worden.
Meer dan een jaar beschikken wij nu over een beveiligd en volledig
omheind terrein (25000m²) in de Antwerpse haven waardoor wij tal van extra
diensten kunnen aanbieden:
!
!
!
!

Stockeren van volle/lege containers
Kleine reparatiewerken aan containers
Reinigen van containers
Bevestigen of verwijderen van Liners

Sinds November 2012 zijn ook onze nieuwe kantoren in Antwerpen geopend waardoor de planning en het administratieve
personeel korter bij de chauffeurs staan. Hierdoor wordt alle administratie gecentraliseerd om voor alle klanten een perfecte
opvolging en service van hun dossiers te kunnen garanderen.

Ordamstraat	
  z/n	
  ·∙	
  B-‐2030	
  Antwerpen	
  ·∙	
  Tel.	
  +32	
  (0)3/313.85.58	
  ·∙	
  Fax	
  +32	
  (0)3/313.61.86	
  
E-‐mail:	
  yveshaudhuyze@transportjoosen.be	
  ·∙	
  internet:	
  www.groupjoosen.be	
  
	
  BTW:	
  BE-‐0453.516.174	
  ·∙	
  RPR	
  Antwerpen	
  

Wij kunnen U ook met trots meedelen dat we sinds 07/01/2013 in het bezit zijn van het AEO-certificaat. Hierdoor bewijst
Transport Joosen een betrouwbare transportpartner te zijn doorheen gans het proces van tariefaanvraag tot na service.

AEO Certificaat : BE AEOS0000130GDA

Om onze mogelijkheden nog verder uit te breiden, hebben we besloten om zowel ons conventioneel vervoer, alsook onze
logistieke diensten uit te bouwen. Dit houdt in dat wij vanaf heden ook uw LTL- en FTL - zendingen kunnen verzorgen, zodat
jullie bij ons met één opdracht de volledige transportketen kunnen onderbrengen.
Kortom, wij trachten alle dagen een perfecte service aan te bieden, want daar is het ons om te doen… onze klanten service
te bieden, van begin tot einde.
Met een verantwoorde aanpak, een flexibele instelling en scherpe tarieven menen wij dat wij absoluut een meerwaarde qua
transportservice kunnen betekenen.
Voor meer informatie over onze diensten, verwijs ik u graag door naar onze website: www.groupjoosen.be, waar U een
uitgebreid overzicht krijgt van ons aanbod.
Vanzelfsprekend zijn wij steeds bereid tot een persoonlijk onderhoud of laten wij U graag vrijblijvend een prijsvoorstel
geworden.
Indien u verder nog inlichtingen nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren!

Steeds tot uw dienst !
Met vriendelijke groeten,

Yves Haud’Huyze
Sales Manager
Transport Joosen
00 32 3 540 04 33
Mobile : 00 32 476 75 46 08
Visit our website www.transportjoosen.be
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