
Stuartweg 10 4131NJVianen TheNetherlands t: +31 (0)347-357000 e: info@vanduuren.nl

Onzedienstverlening
opSpanje:

Delivering your promises!



Specialiteiten

Zendingen naar Barcelona en Madrid indien
gewenst binnen 24 uur met drie chauffeurs

Zeer grondige lokale kennis en flexibele diensten

Vertrek: dagelĳks

Wekelĳks 80 auto’s heen en terug

Top branches waarvoor we rĳden op Spanje: Retail en High-Tech

VanDuuren &Spanje Highlights
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Sterk in vervoer van luchtvracht van en naar
luchthavens in Barcelona en Madrid

INLEIDING
Op basis van onze jarenlange ervaring in de logistieke
dienstverlening, vinden wĳ de beste oplossing voor iedere
zending. Wĳ kunnen zeer flexibele diensten leveren, mede
dankzĳ onze 30 jaar ervaring op Spanje en het eigen kantoor
in Barcelona zĳn wĳ specialisten in vervoer naar het
Iberisch schiereiland.

Voor de export naar Spanje werken we samen met CBL
Logistica met 72 vestigingen in Spanje, en net als
Van Duuren een echt familiebedrĳf.



ONZEDIENSTEN
Wĳbieden onzeklanten de volgendediensten:

Klantenvoorwie wĳmaatwerk vanennaar Spanje 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

Bausch & Lomb:‘Van Duuren
rĳdt dagelĳks in 26 uur naar
Spanje. Dat is uniek.’

HEMA:‘Degoedecommunicatie van
VanDuurenendevoorbereiding zijn
onevenaarbaar voor onzewinkels in
BarcelonaenMadrid’

ABS:‘De dienstverlening heeft ons
in twaalfenhalf jaar nog nooit
teleurgesteld.’ 3
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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

DOORLOOPTĲDENSCHEMASPANJE:

Vertrek Terminal Vianen: 20:00

Postcode (eerste 2 cĳfers)

46 t/m 47 + 48
01 + 03 + 07 t/m 09 + 12 + 17 + 20 t/m 22 + 25 t/m 26 + 28 + 30 t/m 31 + 39 + 42 t/m 44

*Indien een andere looptĳd gewenst is voor LTL/FTL, neem dan contact op.

FT
L

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 96 uur
Levertĳd: 96 uur

LTL

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

Levertĳd: 96 uur
Levertĳd: 96 uur

Groupage

VrDi Wo DoMa
Vertrekdagen

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

Levertĳd: 120 uurLevertĳd: 120 uurLevertĳd: 120 uur
Levertĳd: 144 uur
Levertĳd: 168 uur

Op aanvraag
Op aanvraag

Op aanvraag
Op aanvraag

• 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 vor afgesloten stadscentra (milieu zones), gebieden met beperkte

toegang, eilanden en gebergtes kunnen afwĳken.

• De Algemene Voorwaarden van Van Duuren zĳn van toepassing.

Algemeen

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;
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51 t/m 52
35 t/m 38
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MAATWERK INDE PRAKTIJK
Tweevoorbeelden

Carla van Oostveen
Neemcontact op met Carla van Oostveen
via telefoonnummer +34 68 11 00 327
of stuur eene-mail naar
carla.vanoostveen@vanduuren.nl

De basics van onze dienstverlening

Even voorstellen:
OnzeSpanje-
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

‘’Al sinds het prille begin van Van Duuren is Spanje 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.’’

Van Duuren en Spanje: strong match
Dankzĳ de overname van Spanje-specialist Interport in 2017 heeft Van Duuren de
dienstverlening op Spanje fors uitgebreid. We beschikken over een kantoor in
Barcelona en het lokale contact is fors versterkt. Ook de eigen trailervloot richting
Spanje is uitgebreid. Door de combinatie Van Duuren-Interport kunnen we extra snel
werken, volgen we de zendingen realtime via ons GPS en hebben we de regie in
eigen hand.

Sneller en betrouwbaarder naar de Canarische eilanden
Vaak wordt lading voor de Canarische Eilanden vanuit Nederland per boot verstuurd.
Daar zitten risico’s aan. Storm kan bĳvoorbeeld voor forste vertragingen zorgen.
Dankzĳ ons samenwerking met het Spaanse CBL Logistica zĳn deze risico’s bĳna
nihil geworden omdat een groot deel van de afstand over de weg wordt afgelegd.
Doordat wĳ uw zendingen per vrachtwagen vervoeren tot Cadiz, is deze ook sneller
op de eindbestemming op de Canarische Eilanden.
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