Hendrikx Sneltransport
“uw transportpartner around the world”
Hendrikx Sneltransport is gespecialiseerd in spoed- en naleveringen van uw goederen
die zo spoedig mogelijk bij uw klant opgehaald of juist geleverd dienen te worden.
Laden en lossen zonder overladen! Van 0 tot 25.000 kg, van doos tot 66 paletten, van
stukgoed tot geconditioneerd en van adr tot gdp. Hendrikx Sneltransport staat voor u
klaar.

“ NEE is bij ons geen “OPTIE”
Wij vervoeren door geheel Europa maar ook buiten Europa kunnen wij uw leveringen
verzorgen door een uitgebreide vloot die 24/7 voor u klaar staat.
Onze volledige vloot is uitgerust met track en trace en alarm klasse 4. Naar wens kan
een innolift ingezet worden waardoor er geladen of gelost wordt zonder een heftruck
of laaddok. Onze units bezitten alle benodigde vergunningen en verzekeringen. Dankzij
betrouwbare samenwerkingen kan de transittijd verkort worden waardoor uw goederen
altijd als spoed behandeld kunnen worden.
Wij bieden u tevens de mogelijkheid onze auto’s dubbelbemand uit te rusten.
Onze ruime vloot bevat units van bestelwagen tot vrachtwagen met geconditioneerd
transport tot open laadruimte. Onze nadruk ligt op bestelwagens aangezien deze
efficienter kunnen worden ingezet bij leveringen waar tijd een grote rol speelt.
Hendrikx Express verzorgt ook on-board. Uw pakketje of envelop begeleid via de
luchthaven naar iedere uithoek van de wereld en aan de deur geleverd!
Omdat wij beschikken over een grote dekking betreffende
standplaatsen zijn wij in staat bijna overal binnen een zeer korte
termijn de goederen te laden. Ook bieden wij ook de mogelijkheid
tot tijdelijke opslag/overnight!
Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen?
Wilt u een prijs voor uw spoedlevering op maat waarbij uw wensen
volledig gerespecteerd worden!
Dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze planning via:
+31(0)6 116 91 410 of per mail info@hendrikxexpress.nl
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OFFSHORE
FASHION
MEDICAL
HAZARD GOODS
ON BOARD
AIRFREIGHT
AUTOMOTIVE
VERHUIZEN
OPSLAG
AUTOTRANSPORT
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EXHIBITION / EVENTS / BUILD UP
HIGH VALUE
PRODUCTION
THERMO
AIRPLANE OR SHIP SPARES
VALUABLE DOCUMENTS
PROJECTEN
TRUCKING
OVERSIZE

Contact:
Hendrikx Sneltransport
Postbus 4603 ZG Reuver
Email:
info@hendrikxexpress.nl
facturen@hendrikxexpress.nl
vacatures@hendrikxexpress.nl
planning@hendrikxexpress.nl
administratie@hendrikxexpress.nl

Bezoek onze website op:
www. hendrikxexpress.nl

T: 0031 (0) 6 116 91 410
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