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Wie is Intervracht Nederland BV?

Intervracht Nederland BV is een intercontinentaal 

expediteur. Als onderdeel van de ICOS-groep 

houden wij ons primair bezig met wereldwijde 

zee- en luchtvrachtexpeditie. Wilt u razendsnel 

een pallet uit de Verenigde Staten naar 

Nederland vervoeren? Of wilt u simpelweg dat douanezaken voor u geregeld worden? Intervracht 

denkt met u mee en zorgt ervoor dat uw wensen op de meest effectieve- en efficiënte wijze 

worden vervuld. Uw internationale vracht organiseren met behulp van Intervracht betekent: 

• Totale ontzorging wat betreft uw import- en exportzendingen;  

• Adequate afhandeling van al uw vracht en douanezaken; 

• Eén vast aanspreekpunt wat resulteert in korte lijnen en snelle terugkoppeling; 

• Een proactieve partner die u voorziet van up-to-date informatie;

• Toegang tot meerdere kantoren wereldwijd en een wereldwijd agentennetwerk;

• 24/7 bereikbaarheid.



Wat moet u weten over onze 

zeevrachtdiensten? 

• Wereldwijde FCL- en LCL zeevrachtdiensten in samenwerking 

met ons toegewijde netwerk.

• Eigen directe LCL groepagediensten:

1) Wekelijkse groepagecontainer van ons CFS in Zevenaar 

naar onze CFS in Chicago en Cleveland en vice versa.

2) Wekelijkse groepagecontainer vanuit Shanghai en Ningbo

naar ons CFS in Zevenaar.

• Contracten met meerdere rederijen en een ervaren 

agentennetwerk verzekeren u van gunstige voorwaarden.

• Zeevracht inclusief voortransport, natransport en 

douanezaken wereldwijd zorgvuldig afgehandeld.

Shanghai
Ningbo

Rotterdam / 

AntwerpenChicago / 

Cleveland

Voordelen van onze zeevrachtdiensten?

• Contracten met meerdere rederijen.

• Rechtstreekse LCL groepagediensten in eigen 

beheer met gegarandeerde wekelijkse afvaarten.

• Wereldwijd betrouwbare service.

• Altijd een partner op locatie om uw vracht in 

behandeling te nemen. 

• Ervaren in het strippen en stuffen van zeecontainers. 

• De ICOS groep verscheept op jaarbasis +/- 100.000 

TEU.

• Geavanceerd IT systeem inclusief track en trace.
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Uw zeevracht. Wereldwijd. 



Johannesburg

Shanghai

Chicago, IL

Amsterdam

Wat moet u weten over onze 

luchtvrachtdiensten?

• Wereldwijde diensten in samenwerking met ons 

agentennetwerk.

• Eigen wekelijkse groepagediensten: 

1) Twee keer per week  vanuit en naar Chicago, IL. 

2) Twee keer per week importdienst vanuit Shanghai, 

China.

3) Wekelijkse exportdienst naar Johannesburg, Zuid 

Afrika.

• Contracten met meerdere luchtvaartmaatschappijen 

en een ervaren agentennetwerk verzekeren u van 

gunstige voorwaarden.

• Luchtvracht inclusief voortransport, natransport en 

douanezaken wereldwijd zorgvuldig afgehandeld.

Voordelen van onze 

luchtvrachtdiensten

• Contracten met meerdere 

luchtvaartmaatschappijen.

• Eigen groepagediensten met gegarandeerde 

wekelijkse vertrekken.

• Altijd een partner op locatie om uw vracht in 

behandeling te nemen. 

• IATA, C-TPAT, en AEO gecertificeerd.

• TSA gecertificeerde screeningsfaciliteit in de VS.
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Top 100 
IATA agent

Uw luchtvracht. Wereldwijd.



Voordelen van onze 

wegtransportdiensten 

• Aanvullende dienst op uw zee- en

luchtvrachtzendingen.

• Betrouwbaar netwerk met 

specialistische vervoerders.

• Eigen specialisten voor project 

logistiek via de weg.

• Eigen douanespecialist die de 

benodigde documentatie verzorgt.

• One stop shopping; volledige 

ontzorging.

Wat moet u weten over onze 

wegtransportdiensten? 

• Zowel FTL als LTL groepagediensten door heel 

Europa.

• Wereldwijde pakketdiensten via UPS, FedEx, DHL 

en DPD.

• Value added services in eigen CFS (ompakken, 

stickeren en dergelijke).

• Benodigde douanedocumenten worden volledig 

verzorgd (T1 documenten, ATA carnets en 

dergelijke).

Bestemming Transit tijd

Benelux Maximaal 24 uur

Delen van Duitsland en

Frankrijk

Maximaal 24 uur

Rest van Europa 48-72 uur

Intervracht Nederland BV | Stationspoort 2, 6902 KG Zevenaar | Tel. nr. +31 (0)88 3190430 | sales@intervracht.nl

Uw wegtransport. Door heel Europa. 



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 en heavy 

lift specialisten aanwezig om u te 

assisteren.

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.   
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Uw project logistiek.



Wat moet u weten over de nieuwe 

zijderoute? 

• De nieuwe zijderoute  maakt treinverkeer vanuit een 

groot aantal Chinese steden naar vele bestemmingen in 

Europa – waaronder Nederland – mogelijk.

• De ontwikkeling van het railnetwerk is het grootste 

infrastructurele project ooit en wordt gesubsidieerd 

door de Chinese overheid.

• De treinverbinding bestaat hoofdzakelijk uit drie routes: 

1) Noordelijke route (via Mongolië en Rusland naar 

Europa); 

2) Centrale route (via Kazachstan en Rusland naar 

Europa)

3) Zuidelijke route (via onder andere Iran en Turkije naar 

Europa).

Voordelen van de treinverbinding

• Aanzienlijk sneller dan zeevracht en goedkoper dan 

luchtvracht.

• Prima verbinding tussen industriële gebieden in 

China en Europa.

• Duurzamer en milieuvriendelijker dan zee- en 

luchtvracht.

• Flexibel en betrouwbaar dankzij uitgebreid 

railnetwerk. 

• Meerdere vertrekken per week.

• Nauwe samenwerking met onze Zwitserse / 

Aziatische partner M+R Spedag.

Khorgos

Moskou

Duisburg

Tilburg en 

Rotterdam

Warschau

Beijing

Shanghai
Theran

Istanbul

Guangzhou
Chengdu

Zhengzhou
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Schema FCL treinen

Vertrek Besteming Transit 

Beijing Duisburg 18 – 20 dagen

Chengdu Tilburg 14 – 16 dagen

Chongqing Duisburg 15 – 17 dagen

Guangzhou Duisburg 19 – 21 dagen

Nanjing Duisburg 19 – 21 dagen

Ningbo Duisburg 19 – 21 dagen

Shanghai Duisburg 19 – 21 dagen

Shenzhen Duisburg 19 – 21 dagen

Yiwu Duisburg 16 – 18 dagen

* Dit is slechts een selectie aan vertrekpunten en 
bestemmingen . Neem contact met ons op voor  meer 
informatie.

Uw railtransport tussen Europa en China.



Voordelen van warehousing

bij Intervracht

• Strategische ligging in Zevenaar voor 

distributie door heel Europa.

• VAL-activiteiten worden zorgvuldig 

uitgevoerd.

• Warehouse personeel beschikbaar in 

het weekend en buiten kantooruren.

• Ervaren in het strippen en stuffen van 

zeecontainers. 

• Douane loods.

Wat moet u weten over 

warehousing bij Intervracht? 

• Eigen magazijn in Zevenaar, Gelderland.

• Warehousing wereldwijd dankzij uitgebreid

agentennetwerk.

• Het magazijn is WMS (Warehouse Management 

System) gestuurd.

• Goederen kunnen onder douanetoezicht 

opgeslagen worden.

• ‘Value Added Services’, zoals stickeren, 

ompakken en dergelijke zijn beschikbaar.
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Uw warehousing.
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Voordelen van onze 

douanediensten

• Eigen douane declarant in dienst.

• Eigen douane loods in Zevenaar.

• Elektronische inklaring op elke 

luchthaven en in elke zeehaven in de 

VS

• Documentatie wordt volledig uit

handen genomen.

Wat moet u weten over onze 

douanediensten? 

• Onze eigen douane declarant handelt al uw

douanezaken af. 

• EDI connectie met Nederlandse douane.

• Wereldwijde in- en uitklaring van al uw goederen in 

samenwerking met lokale douane declaranten.

• Ons kantoor in de VS beschikt over de benodigde 

vergunning om van afstand – dus vanuit een andere 

locatie dan de aankomsthaven – elektronisch de 

inklaring af te handelen (dit wordt ‘Remote Location

Filing’ genoemd).   

• Wij bieden naast douanediensten ook fiscale 

vertegenwoordiging aan in samenwerking 

met een gespecialiseerde partner.

Uw douanezaken.
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Rotra (Noord Amerika)

• Wereldwijde export van en import naar 

Noord Amerika.

• NVOCC, customs broker en IATA agent.

• Gespecialiseerd in LCL groepagediensten 

vanuit en naar Europa en project logistiek.

EGLN (wereldwijd netwerk)

• Wij maken deel uit van het EGLN netwerk. 

Dit betekent dat we samenwerkingen 

hebben met expediteurs over de hele 

wereld.

• Het netwerk bestaat uit gekwalificeerde, 

ervaren expediteurs.

• Grootste voordeel: altijd sprake van lokale 

expertise.

M+R Spedag Group (Azië)

• Kantoren door heel Azië: dekking van 

Pakistan tot Japan. 

• Meer dan 25 jaar actief in Azië en 

beschikking over 13 kantoren in China.

• NVOCC, customs broker en IATA agent.

• Eigen magazijnen in onder andere 

Shanghai.

• Dochteronderneming van M+R Spedag

Group in Zwitserland. 

Een greep uit ons agentennetwerk.
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Wat moet u weten over de 

technologieën die wij toepassen?

• Wij hebben een nieuwe software ontwikkeld binnen 

de ICOS groep – LogiQstar (gebaseerd op MS 

Navision) – om het proces van boeking tot 

afhandeling soepel te laten verlopen.

• EDI / XML connecties met ERP systemen van onze 

klanten zijn mogelijk.

• Het magazijn wordt gemanaged op basis van een 

WMS module binnen LogiQstar.

• Kernpunt: beschikbaarheid van de belangrijkste data 

binnen het logistieke proces. Overal en altijd.

‘’Een modern en efficiënt IT systeem is tegenwoordig de basis 
voor een expediteur.’’

Onze technologische toepassingen.
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AEO gecertificeerd

Lid ICOS group

Lid Fenex

ISO 9001 

gecertificeerd

FIATA lid

IATA agent

Lid van en 

geregistreerd agent 

van ACN

Lid van logistiek 

netwerk EGLN

Onze lidmaatschappen en certificaten.
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Jörg Töpfer 

Managing Director 

j.topfer@intervracht.nl

Liesbeth van Gent 

Operations Director 

l.vangent@intervracht.nl

Arjan Giezenaar

TL Ocean Import

a.giezenaar@intervracht.nl

Esther Godschalk 

TL Ocean Export 

e.godschalk@intervracht.nl

Jochen Holdampf

TL Air Freight

j.holdampf@intervracht.nl

Terry Hendriks 

Hoofd Douanezaken 

t.hendriks@intervracht.nl

Otto Hietkamp 

TL Finance

o.hietkamp@intervracht.nl

Johan Bodde 

TL CFS / Warehouse 

j.bodde@intervracht.nl

Donnie Soeter

Trucking

d.soeter@intervracht.nl

Bedankt voor uw tijd. Wilt u een boeking doen of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact met ons op of bezoek ons kantoor in Zevenaar!


