Alles is altijd mogelijk
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“Snel, deskundig en betrouwbaar...”

Onze
kracht

Wat ooit in 1923 begon als ﬁetsenwinkel, is nu een van de
veelzijdigste logistieke dienstverleners van Noord-Holland.
Van transport en kraanverhuur tot speciale diensten voor
de overheid: alles is mogelijk en Van den Boogaard doet
het. Bovendien: 7 x 24 uur.

Snelheid en ﬂexibiliteit.

Het grote voordeel, snelheid en ﬂexibiliteit. Onze hele
organisatie is erop ingesteld. Met welk transport-, hijs-,
sleep- of ontruimingsprobleem u ook zit, u kunt dag en
nacht bij ons terecht. Wij zoeken direct naar de beste
combinatie van mensen en materieel die we vervolgens
meteen voor u de weg op kunnen sturen. Uiteraard zijn wij
ISO 9001 en VCA* gecertiﬁceerd.
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Goederen
Transport

Als het om transport gaat, varieert ons wagenpark van de
kleinste bestelbus tot de grootste trailer. Dit betekent dat
wij aan alle uiteenlopende transportbehoeften kunnen
voldoen. Van pakketten tot enorme bouwelementen.
Van constructiedelen tot gevaarlijke stoffen. Regionaal,

Van kleine pakketten
tot de grootste
bouwelementen.

nationaal en grensoverschrijdend.
Onderscheidend zijn wij ook door de brede inzet van
bakwagens met kranen. De enorme veelzijdigheid, kracht
en reikwijdte van deze combinaties zijn unieke voordelen die
nog niet overal bekend zijn. Wel echter bij onze klanten, die
dagelijks proﬁteren van tijd- en kostenbesparingen doordat
ze naast ons transport geen aparte laad- en hijscapaciteit
hoeven in te huren. Verder maken onze op- en overslagfaciliteiten, tracking & tracing en assemblagemogelijkheden
onze logistieke 24-uursdienstverlening compleet. Wij transporteren conform de geldige AVC - CMR condities.

Voertuigen
transport

De berging van vrachtwagens is een van onze oudste
diensten. Met toonaangevende transportbedrijven
hebben wij afspraken gemaakt voor het bergen en
ophalen van hun stilgevallen voertuigen. Niet alleen door
ons gespecialiseerde materieel en de kennis van onze

Transport van vrachtwagens
en personenwagens.

mensen, maar ook door onze snelle en alerte organisatie
kunnen we de schade voor onze klanten zoveel mogelijk
beperken.
Wij hebben veel proﬁjt van onze enorme ervaring als een
van de grootste bergingsbedrijven van Noord-Holland.
Vooral onze opdrachtgevers proﬁteren daarvan mee, zoals
ﬂeetowners, autoverhuurbedrijven en diverse garagebedrijven. Voor deze klanten leveren wij, door het vervoer
van hun personenauto’s, onder meer een belangrijke
bijdrage aan hun mobiliteitsservice.
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Verticaal
Transport
Oplossingen voor elk
hijsprobleem.

Bakwagens met kranen bieden talloos meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Natuurlijk kunt u altijd bij
ons terecht voor de grootste telekraan, maar wij blijven
toch graag met u meedenken. Want misschien bent u
beter en voordeliger uit met een van onze andere mobiele
hijsoplossingen. Daarin bieden wij u een zeldzaam ruime
keuze uit hefvermogens en reikwijdte van de kranen.
Ons materieel, inclusief volledig gecertiﬁceerde bemanning, kunt u huren per uur tot een periode van vele
maanden. Voor een actueel overzicht van ons materieel in
kraanverhuur kunt u kijken op www.boogaard-berging.nl.
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Voertuig
Berging
Een oud en vertrouwd
specialisme.

Al vele jaren staat Van den Boogaard aan de top in de
bergingsbranche voor zowel personenwagen- als vrachtwagenberging. Nog steeds is onze naam voor vele mensen
en bedrijven een begrip. Ondanks dat de afdelingen
transport en kraanverhuur de afgelopen jaren een enorme
groei hebben doorgemaakt, zijn wij breed actief gebleven
in de bergingsmarkt. Onze kennis en ons materieel houden
wij dan ook voortdurend op peil door middel van diverse
opleidingen en VCA en ISO-certiﬁcatie.
De betrouwbaarheid, deskundigheid en zorgvuldigheid van
ons bergingswerk zijn hierdoor toonaangevend. Om deze
redenen worden wij steeds regelmatiger verzocht bergingen uit te voeren in opdracht van politie, justitie, belastingdienst en andere opsporings- en overheidsdiensten.

Speciale
diensten
Een kwestie van
vertrouwen en snelheid.

Al vele jaren hebben wij met politie, justitie, belastingdienst
en andere opsporings- en overheidsinstellingen een speciale
vertrouwensband. Zo worden wij door deze belangrijke groep
klanten ingezet als uitvoerder en vervoerder bij uiteenlopende
ontruimings- en ontmantelingsacties. Deze acties zijn bijna altijd
informatiegevoelig en vereisen een zeer strakke planning. Voor
ons geen probleem, omdat we organisatorisch zijn ingesteld om
op ieder moment in actie te komen.
Hetzelfde geldt voor de facilitaire ondersteuning die we leveren
bij recherchewerk. Denk aan mobiele communicatie- en onderzoeksunits. In alle gevallen worden vaak speciale kennis en
vaardigheden van onze mensen verlangd, zoals die van slotenmaker. Als uitvoerder beslaan we zo het hele proces: van het openmaken van de locatie tot en met het afvoeren van veelal in beslag
genomen goederen en het afsluiten / afdichten van de locatie.

TRANSPORT

l

KRAANVERHUUR

l

SPECIALE DIENSTEN

Mensen en
materieel

Voor uw en onze veiligheid doorlopen al onze medewer-

Van beide het beste.

overheidsklanten ondergaan alle medewerkers bovendien

kers een breed programma met opleidingen. Deze variëren
van cursussen voor zware en lichte bergingen en veilig
hijsen tot en met verkeersregelaar- en VCA-opleidingen.
In verband met de vertrouwelijke opdrachten van onze
een uitgebreide antecedentenonderzoek.
Ons materieel is voortdurend in beweging, ook als het
om de samenstelling ervan gaat. Niet alleen om de snelle
technologische ontwikkelingen bij te benen, maar ook als
antwoord op de behoeften van onze klanten. Daar reageren
wij direct op. Een indruk van ons materieel vindt u op
onze www.boogaard-berging.nl. Wij zijn ISO 9001 en
VCA* gecertiﬁceerd.

Alles is altijd
mogelijk
U bepaalt wat.

Door materieel en mensen te combineren kent onze
dienstverlening op wielen vrijwel geen grenzen. In plaats
daarvan laten wij ons volledig leiden door de behoeften
van onze klanten. Zolang de oplossing ervan wielen heeft,
is alles altijd mogelijk. Dag en nacht, 7 x 24 uur.
Ongetwijfeld zit ook u wel eens met een bijzonder of
alledaags transport-, laad-, hijs- of ontruimingsprobleem.
Het enige wat u voortaan hoeft te doen, is ons te bellen.
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Biesland 30 l 1948 RJ Beverwijk l T. 0251-272325
info@boogaard-berging.nl l www.boogaard-berging.nl

