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Onzedienstverlening
op Italië:

Delivering your promises!



Specialiteiten

Leveren in stadscentra en ‘centro commerciale’

Optimale routekennis mbt tolwegen en bergpassen

Vertrek: dagelĳks

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

Top 3 branches waarvoor we rĳden op Italië: Industriële goederen, Cosmetica, Textiel

Onze partner sinds 1993 is topspeler BRT (voorheen Bartolini) met 180 vestigingen in Italië; BRT is
één van de eerste partners waarmee wĳ vanuit Van Duuren samenwerken. Daarnaast werken wĳ
ook met veel ‘local heroes’

VanDuuren & Italië Highlights

Onzedienstverlening op Italië: Delivering yourpromises!
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De juiste routekennis van wetgeving mbt gewicht
en gevaarlĳke stoffen

INLEIDING
Op basis van onze jarenlange ervaring in de logistieke
dienstverlening, vinden wĳ de beste oplossing voor iedere
zending. Dagelĳks vertrekken onze chauffeurs naar alle
regio’s in Italië. Ook vanuit Italië rĳden onze chauffeurs
dagelĳks naar ons depot in Nederland. Wĳ zĳn
gespecialiseerd in zowel netwerk zendingen als Part & Full
load zendingen.

Wĳ beschikken over enkele zeer snelle diensten, zoals een
24-uursdienst op Milaan. Daarnaast hebben we onder meer
speciale diensten op Verona, Venetië, Florence en Emilia-
Romagna.



ONZEDIENSTEN
Wĳbieden onzeklanten de volgendediensten:

Klantenvoorwie wĳmaatwerk vanennaar Italië leveren:

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

vaste linehaul oplossingen van Express
tot Premium transport

Van Duuren Part & Full Load

DOORLOOPTĲDENSCHEMA ITALIË:

ELHACosmetics:‘Eerlĳk is
eerlĳk; met Van Duuren gaat
het vervoer altĳd goed.’

Primabad:‘Bij VanDuuren
denkt iedereenproactief en

in oplossingen.Dat is
belangrijk voor ons.’

Canon:‘Ook last-minute kunnen
wĳ altĳd op VanDuuren rekenen.’
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‘van parcel tot pallet’ obv ons fijnmazige
partnernetwerk

verzending van uw pakketten en pallets
door heel Nederland

Van Duuren European Distribution

Van Duuren Domestic Distribution
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Rome

Milan

Bologna

Firenze

10 t/m 16 + 20 t/m 31 + 33 t/m 48

Vertrek Terminal Vianen: 20:00

Postcode (eerste 2 cĳfers)

00 + 04 + 06 + 17 t/m 19 + 32 + 50 t/m 63
10 t/m 16 + 20 t/m 31 + 33 t/m 48

01 t/m 03 + 05 + 64 t/m 67 + 70 t/m 74 + 76 + 80 t/m 83
07 t/m 09 + 84 + 86 + 75 + 85 + 87 t/m 98

FT
L

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 72 uur
Levertĳd: 96 uur

LTL

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 72 uur
Levertĳd: 96 uur

Groupage

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 72 uur
Levertĳd: 96 uur
Levertĳd: 120 uur Levertĳd: 120 uur Levertĳd: 120 uur

Levertĳd: 144 uurLevertĳd: 144 uurLevertĳd: 144 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

• 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

• 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;

ToelichtingGroupage



MAATWERK INDE PRAKTIJK
Tweevoorbeelden

Ed Kooiman
Neemcontact op met Ed Kooiman
via telefoonnummer 06 51 426038
of stuur eene-mail naar
ed.kooiman@vanduuren.nl

De basics van onze dienstverlening

Even voorstellen:
Onze Italië-
Contactpersoon

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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‘’Al sinds het prille begin van Van Duuren is Italië één van
onze topbestemmingen. Met onze vaste, dagelĳkse vertrekken
van en naar verschillende locaties kunnen wĳ uw zendingen binnen
vaste doorlooptĳden overal afleveren en met de beschikbare
communicatiemiddelen houden wĳ goed overzicht over het verloop.’’

Onzedienstverlening op Italië: Delivering yourpromises!

Tolwegen, bergpassen en tunnels
Een rit naar Italië kent soms complexe elementen. Er zĳn meerdere tunnels en bergpassen. Bĳ slecht weer
kan een pas afgesloten zĳn en moeten we snel een alternatieve route bedenken. Er zĳn bovendien –
letterlĳk – talloze wegen die naar Rome leiden. Dat betekent: per zending steeds weer de beste keuzes
maken. Bovendien krĳgen de chauffeurs in drie landen te maken met tolwegen: België, Zwitserland en
Duitsland. Bĳ het omgaan met deze complicerende elementen is de ruime vakkennis van het Van Duuren-
team van grote waarde.

Kostbare lading!
Sommige ladingen vragen om extra aandacht. Voor Elha Cosmetics vervoeren wĳ bĳvoorbeeld parfums en
cosmetica. Deze lading valt onder de wetgeving van gevaarlĳke stoffen.
Voor Van Duuren houdt dit in dat er bĳzondere maatregelen worden getroffen. Onze chauffeurs zĳn
opgeleid om deze stoffen te mogen vervoeren en hebben een vergunning die ze bĳ het laden moeten laten
zien. Ook heeft de chauffeur een speciale uitrusting aan boord en rĳdt hĳ vanzelfsprekend met een
kastenwagen die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan dit type transport.


