
Voordelen van onze 

project logistiek diensten

• Op maat gemaakte oplossingen 

voor uw buitenmaatse transporten.

• Zorgvuldige keuze van 

transportmiddelen en partners.

• Volledige focus en aandacht op het 

gehele traject.

Wat moet u weten 

over onze project 

logistiek diensten? 

• Uw project logistiek wordt van deur 

tot deur georganiseerd door 

deskundige specialisten. 

• Wij regelen de aanvraag van de 

nodige vergunningen en zorgen 

voor de douane-afhandeling.

• Eigen RO/RO-, break bulk-, special 

equipment- en heavy lift 

specialisten aanwezig om u te 

assisteren.
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Waarom Intervracht als 

partner?

• Logistieke werkzaamheden worden 

volledig uit handen genomen; met 

welke incoterm u ook werkt. 

• Proactieve partner die u voorziet van 

up-to-date informatie

• Eigen kantoren (ICOS groep) en 

nauwe samenwerking met partners 

wereldwijd.

• 24/7 bereikbaar en één vast 

aanspreekpunt.

Case: levering in downtown Manhattan, NY

Situatie: een nieuwe klant belde op met het verzoek om met spoed een 

projectzending af te handelen naar downtown Manhattan, NY. De lading moest 

deels worden opgeslagen aldaar en deels direct worden geleverd.

Directe actie: onze specialist heeft de details uitgezocht in samenwerking met onze 

gespecialiseerde partner in New York. Alle mogelijkheden werden direct 

gecommuniceerd met de klant. 

Het resultaat:

• Voortransport: open top containers met side loaders geladen bij de klant en 

aangeleverd bij de terminal in Rotterdam.

• Verscheping van Rotterdam naar New York. 

• Natransport: open top containers met een bovenloop kraan gelost in het 

magazijn van onze partner in New York. Het merendeel werd in opslag geplaatst.

• Gedurende de uitvoering van het project in downtown Manhattan werden de 

benodigde materialen met flatbed trucks ‘just in time’ aangeleverd op aanvraag.   

Uw project logistiek.


