Vanuit Nederland de hele wereld over.
Continenten verbonden.

Personally worldwide.

Wij staan voor u klaar. Wereldwijd.

Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van meet af aan hebben
wij ons gericht op internationale zakelijke trends.
Gondrand Traffic heeft naam gemaakt als vooraanstaand wereldwijd opererende logistieke dienstverlener, met een omvangrijke portefeuille op het gebied
van wereldwijd transport en logistieke diensten. Onze
bedrijfswaarden – individualiteit, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid – blijven stevig verankerd in
onze missie. Ongeacht uw wensen en eisen, in
Gondrand Traffic heeft u een partner die uw belangen voorop stelt en in staat is logistieke oplossingen
op maat te bieden.

Feiten en cijfers.
Medewerkers
Locaties
Opslagcapaciteit
Netwerk
Kwaliteitscertificaten
Geschiedenis
		
		

90
4
25.000 m2
Partners en agentschappen in ruim 80 landen
ISO 9001/SQAS/AEO F gecertificeerd voor alle activiteiten
Gevestigd als Transportmaatschappij Traffic B.V. op 17 juni 1921.
In 1946 is de organisatie aangesloten bij de Gondrand Group, gevestigd in Zwitserland. 		
Rebranding in 2006 naar Gondrand Traffic B.V.

Onze prestaties, uw voorsprong.
Onze partners werken niet simpelweg samen, maar slagen er dankzij de bundeling van hun expertise steeds weer
in om nieuwe wegen in te slaan. Vandaag de behoeften van morgen herkennen en daarvoor de juiste oplossingen
ontwikkelen – dat is wat u mag verwachten van Gondrand Traffic als prominente logistieke dienstverlener.
Onze concurrerende en eenvoudig toegankelijke structuur draagt zorg voor een nauw contact met onze opdrachtgevers en hun onderneming. Wij laten u graag zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Logistiek is een van onze kernkwaliteiten. Wij beheersen alle
processen, van inkomende goederenstromen, voorraad, order
picking en verpakkingsactiviteiten tot de verzending van de
goederen. Gondrand Traffic BV heeft een opslagcapaciteit van
5.000 m2 voor ongevaarlijke handelsgoederen en 25.000 m2
voor chemicaliën.

Gondrand TRAFFIC
Nederland

Onze dienstenportefeuille.
Transport over de weg
Vastgestelde vertrekdagen en aflevertijden garanderen de beste omstandigheden
voor uw distributie door heel Europa. Met een hoogfrequent, wijd verbreid netwerk van routes, leveren wij uw goederen naar de juiste plek en het moment dat u dat wilt.

Luchtvracht
Wij vervoeren alle soorten goederen voor u, in enkelvoudige of gecombineerde verschepingen, over alle belangrijke luchthavens naar alle werelddelen. Ons intercontinentale netwerk
biedt uitgebreide mogelijkheden in diensten van deur tot deur. Wij zorgen voor beschikbaarheid, zekerheid en complete controle van uw zendingen.

Zeevracht
Onze zeevrachtspecialisten coördineren iedere fase van de transportketen, waarbij zij uw goederen
wereldwijd efficiënt en volgens de best mogelijke route van haven naar haven vervoeren.
Dit allemaal met de steun van ons partner netwerk en afspraken met de belangrijkste rederijen.
Wij zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op uw primaire bedrijfstaken.

Logistieke diensten
Als innoverende dienstverlener draaien wij onze hand niet om voor welke logistieke uitdaging
dan ook. Wij plannen en implementeren logistieke processen en concepten opdat uw leveranciersketen soepel en efficiënt functioneert. Wij staan voor u klaar bij ieder aspect van logistiek. Van warehousing tot supply chain management.

Hoogstaande warehouse logistiek en een excellente
infrastructuur, door heel Nederland en wereldwijd.

Als partner van toonaangevende luchtvaartmaatschappijen kunnen
wij u de cargo capaciteit bieden
die u nodig heeft.

Douane
Dankzij hun jarenlange ervaring zijn onze douanemedewerkers de beste professionals in
hun vakgebied. Hun werk in onze douaneterminals, op belangrijke grensovergangen en
havens, verzekert u ervan dat uw goederen weer sneller in beweging worden gebracht.

Gevaarlijke stoffen
Het verzorgen van de opslag en transport van gevaarlijke stoffen en milieu bedreigende
producten is een vak apart. Wij beschikken over PGS 15-gecertificeerde magazijnen en
houden zelfs toezicht op uw temperatuur gecontroleerde goederen van 5° tot 15° Celsius.
Onze oplossingen voor opslag en vervoer van chemicaliën voldoen aan alle overheidsnormen
en juridische eisen.

Intermodaal transport
De opmars in het Intermodaal verkeer is niet te stuiten met name na de privatisering van de
spoorwegen. Gondrand Traffic BV biedt u naast transport over de weg, ook een export dienst
over het spoor op geheel Italië inclusief Sicilië. De belangrijkste voordelen die wij u bieden
bij het transport via spoor zijn een hoger laadvermogen, milieuvriendelijk, dagelijks vertrek en
een jarenlange ervaring.

Gondrand Traffic vestigingen in Nederland.

HOOFDKANTOOR
Gondrand Traffic B.V.
Distriboulevard 27
4782 PV Moerdijk
Postbus 28, 4780 AA Moerdijk

AMSTERDAM SCHIPHOL
Gondrand Traffic B.V.
Kantoor Luchtvracht
Shannonweg 13
1118 LA Schiphol-Airport

MOERDIJK
Gondrand Traffic B.V.
Kantoor Zeevracht
Distriboulevard 27
4782 PV Moerdijk
Postbus 100, 4880 AC Moerdijk

Tel: +31 (0) 168-393939
Fax: +31 (0) 168-393900

Tel: +31 (0) 20-3160312
Fax: +31 (0) 20-3160310

Tel: +31 (0) 10-4286444
Fax: +31 (0) 10-4286446

AMSTERDAM
Gondrand Traffic B.V.
Logistiek
Marifoonweg 2
1042 AV Amsterdam

MAASBREE
Gondrand Traffic B.V.
Road
Olivier van Noortweg 19D
5993 SL Maasbree

MOERDIJK
Gondrand Traffic B.V.
Logistiek
Distriboulevard 27
4782 PV Moerdijk
Postbus 6150, 4780 PR Moerdijk (havennr. 570)

Tel: +31 (0) 20-4472737
Fax: +31 (0) 20-4480530

Tel: +31 (0) 77-3236200
Fax: +31 (0) 77-3236222

Tel: +31 (0) 168-393939
Fax: +31 (0) 168-393900

Onze producten en diensten.
De Zwitserse Gondrand groep biedt in de hele wereld op maat gesneden logistieke – en transportoplossingen aan. Dit op basis van een sterke aanwezigheid in heel Europa en China en in een draagkrachtig mondiaal partnernetwerk. Tot onze sterke punten behoort de logistiek voor automobiel-,
machine-, chemie- en farmaceutische industrie. Bovendien concentreren wij ons op logistiek op evenementen en jaarbeurzen en op internationale
transport- en inklaringsprocessen. Met dezelfde toewijding dragen wij zorg voor onze klanten, zoals wij dit sinds 1866 doen: «personally worldwide».

www.gondrand-logistics.com

