Meer met minder

Efficiënte combinaties voor transporteren,
laden, lossen en hijsen
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Een zeldzaam
ruime keuze:
direct inzetbaar

Van den Boogaard is een van de meest veelzijdigste
logistieke dienstverleners van Noord-Holland. De vloot
waarmee we u van dienst zijn omvat bestelbussen,
vrachtwagens met autolaadkraan, trekkers met oplegger
en telekranen. Onderscheidend zijn wij door de inzet
van ‘selfsupporting combinaties’: autolaadkranen met
één chauffeur die tevens uw kraanmachinist is.

Bestelbussen,
vrachtwagens met autolaadkraan,
trekkers met oplegger en telekranen

Hiermee voldoen we aan al uw gecombineerde transport-,
laad-, los- en hijsbehoeften zodat u zeeën van tijd en
kosten bespaart.

Gecombineerde laad-, los-, hijsen transportdiensten
Met autolaadkranen is veel meer mogelijk dan vaak
wordt gedacht. Bovendien tegen aanzienlijk lagere
kosten. Een autolaadkraan kan immers niet alleen
laden/lossen maar ook hijsen, waarbij de capaciteit en
reikwijdtes vergelijkbaar zijn met die van een telekraan.
Dit betekent dat u bespaart op de aparte inzet van laad-/
los- en/of hijsinstallaties, maar ook op de vakmensen die
deze machines moeten bedienen. Dat doen namelijk onze
chauffeurs, die volledig zijn opgeleid en gecertificeerd
voor laden, lossen en uit te voeren hijswerkzaamheden.
Wij bieden u de keus uit een complete range autolaad
kranen. In hijsvermogen en reikwijdte kunnen ze in
de zwaarste uitvoering een telekraan evenaren en
voegen ze er, door de combinatie met de onderwagen,
vrachtcapaciteit aan toe. U kunt onze veelzijdige
transport-, hijs- en laadoplossingen, inclusief opgeleide
bemanning, huren vanaf één uur tot een periode van
vele maanden.

Logistieke diensten. Van pakketten
tot enorme bouwelementen.
Ons wagenpark loopt uiteen van bestelbussen tot
de grootste vrachtwagens met kraan en trailers.
Dit betekent dat wij aan al uw logistieke behoeften
tegemoet kunnen komen. Wilt u kleine goederen
laten afleveren of juist bouwmaterialen transporteren
en gelijktijdig plaatsen? Binnen de regio of inter
nationaal? Van den Boogaard doet het en direct als
het moet.
Deze 24-uursdienstverlening maken we compleet
met beveiligde op- en overslagfaciliteiten. Als u
wilt, bieden wij u assemblagemogelijkheden in
onze opslagloods aan.

Meetbare kwaliteit.
Opleidingen en certificaten.
Onze medewerkers voldoen aan alle opleidings- en
veiligheidseisen die voor bepaalde transport- en
hijswerkzaamheden gelden. Voor ons is dat echter
niet genoeg. Voor uw en onze veiligheid volgen onze
medewerkers voortdurend bijscholingen, waaronder
cursussen voor veilig hijsen en ladingzekering. Alle
medewerkers hebben een VCA-opleiding. Als bedrijf
zijn wij VCA*-gecertificeerd en bezitten wij het
kwaliteitsborgingscertificaat EN ISO 9001: 2000.

Service & Support. Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar.
Wij onderscheiden ons in de markt door een extreem flexibele opstelling tegenover klanten. Wij zijn gewend ons te
houden aan de strakste planningen. Bovendien zijn wij dag en nacht bereikbaar en kunnen we op ieder moment,
24 uur per dag en zeven dagen in de week, in actie komen.

Meer weten?
Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op nummer (0251) 27 23 25 of kijk op onze website
www.boogaardtransport.com. Wij vertellen u graag over onze flexibele en alerte instelling. Als het aan ons ligt,
is alles altijd mogelijk.
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