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INLEIDING
Op basis van onze jarenlange ervaring in de logistieke
dienstverlening, vinden wĳ de beste oplossing voor iedere
zending. Dagelĳks rĳdt Van Duuren naar Duitsland en ook
vanaf Duitsland naar het depot in Vianen. Bĳzondere
ervaring hebben wĳ met moeilĳk bereikbare locaties als
winkelcentra in binnensteden. Als het nodig is, rĳden we er
met kleinere auto’s heen. We zoeken in alle gevallen naar de
beste en snelste vervoersoplossing voor de klant.

Specialiteiten
55+ partners gespecialiseerd in stukgoed tussen
0 - 3.000 kilo en deelladingen.

Top 3 branches waarvoor wĳ rĳden op Duitsland:
- Retail/Consumer Goods
- Automotive/machines/motoren/onderdelen
- Woonaccessoires

Drukke binnensteden

Vertrek: dagelĳks

In 2020 verzorgden wĳ ruim 100.000 export- en 40.000 import-zendingen

Partnership met grote, innovatieve speler CargoLine, met 55+ partners over heel Duitsland

Directe verbinding met Bremen, Hamburg, Osnabrück, Rurhrgebied, Stuttgart, Frankfurt en Fulda

VanDuuren &Duitsland Highlights
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ONZEDIENSTEN
Wĳbieden onzeklanten de volgendediensten:

Klantenvoorwie wĳmaatwerk vanennaar Duitsland leveren:

Omal onzeklanten te kunnen bedienen op dewĳze
die het bestebĳ hun specifiekewensenpast,hebben
wĳ eenbreedpallet aandienstenontwikkeld.

DOORLOOPTĲDENSCHEMADUITSLAND:

ABS:‘Dedienstverlening
heeft ons in twaalfenhalf jaar

nog nooit teleurgesteld.’

YANMAR:‘Ik zeg tegen
mĳn mensen:‘altĳd eerst

VanDuuren bellen.’

Severin:‘VanDuuren is
onze ontbrekende schakel.’’
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‘van parcel tot pallet’ obv ons fijnmazige
partnernetwerk

Aantrekkelĳke en directe leveringen
vanaf 3.000 kilo

verzending van uw pakketten en pallets
door heel Nederland

Van Duuren European Distribution

Van Duuren Part & Full Load

Van Duuren Domestic Distribution

Vertrek Terminal Vianen: 14:00

Postcode (eerste 2 cĳfers)

02 + 17 t/m 18 + 78 t/m 79 + 83 + 87
01 + 03 t/m 16 + 19 t/m 77 + 80 t/m 82 + 84 t/m 86 + 88 t/m 99
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Berlin

Hamburg

München

LTL

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 24 uur
Levertĳd: 48 uur

Groupage

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 24 uur
Levertĳd: 48 uur

FT
L

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 24 uur
Levertĳd: 48 uur

• Zendingen > 3.000 kg en/of > 2 laadmeter hierna te noemen LTL;

• Zendingen > 19.000 kg en/of > 10,8 laadmeter hierna te noemen FTL;

• Looptĳden zĳn in werkdagen, tellende vanaf de dag van afhaling tot de dag

van aanbieding bĳ de geadresseerde;

• Afhaling (groen gemarkeerd) is de laaddag;

• Aanmelden van LTL/FTL zendingen: uiterlĳk 1 werkdag voor afhaling vóór

13:00 uur.

Toelichting LTL/FTL

ToelichtingGroupage
• Zendingen < 3.000 kg en/of < 2 laadmeter zĳn groupage zendingen;

• Looptĳden zĳn in werkdagen, tellende vanaf de dag van vertrek van ons

depot tot de dag van aanbieding bĳ de geadresseerde;

• Aanmelden van groupage zendingen: 1 werkdag voor afhaling vóór 16:00 uur

• Afhaling (groen gemarkeerd) is de laaddag;

• Deze looptĳden zĳn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden

ontleend;

• Wenst u een afwĳkende looptĳd? Neem dan contact op met

solutions@vanduuren.nl.

• Looptĳden voor afgesloten stadscentra (milieu zones), gebieden met

beperkte toegang, eilanden en gebergtes kunnen afwĳken.

• De Algemene Voorwaarden van Van Duuren zĳn van toepassing.

Algemeen



‘’Alsindshet prille begin vanVanDuuren isDuitsland één van
onze topbestemmingen. Met onzevaste,dagelĳksevertrekken
vanen naarverschillende locatieskunnen wĳ uw zendingen binnen
vastedoorlooptĳden overal afleverenenmet de beschikbare
communicatiemiddelen houden wĳ goed overzicht over het verloop.’’

MAATWERK INDE PRAKTIJK
Tweevoorbeelden

Khalid el Youzghi
Neemcontact op met Khalid el Youzghi
via telefoonnummer 06 42 07 39 46
of stuur eene-mail naar
khalid.elyouzghi@vanduuren.nl

De basics van onze dienstverlening

Even voorstellen:
OnzeDuitsland-
Contactpersoon

Afleveren in drukke stadscentra
In stadscentra met smalle straatjes lossen we de lading met kleinere
auto’s op die tĳden dat er geladen en gelost mag worden. Indien nodig
zorgen we ervoor dat er een team klaarstaat om de partĳ zo snel mogelĳk
te lossen, zodat we op tĳd de stad weer uit kunnen.

Lossen op specifieke tĳdstippen
Ook leverenwĳ in Duitsland af bĳ grotere logistieke bedrĳven enwemerken
dat ook hier deplanning strakker wordt. Dankzĳonzeruime ervaring in
Duitsland en goede contacten kunnenwe gelukkig altĳd aanconcrete
wensenvoldoen mbt slottĳden en specifieketĳdstippen om te lossen.

Sinds 1892
een echt

familiebedrĳf:
persoonlĳke
aandacht,
korte lĳnen

Eén Europese
leverancier,
‘’van kleine
zendingen
tot complete

wagen’’

Specialist
in Europese
distributie
en groupage
diensten

Jonge flexibele
organisatie;
‘eager’ en
creatief

Veel aandacht
voor klant-

tevredenheid
en aftersales
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