Bijzonder Vervoer

Iets bijzonders te vervoeren?
Iets bijzonders te vervoeren?
Vervoer van A naar B lijkt zo vanzelfsprekend. Maar als
verantwoordelijke voor inkomend en uitgaand vervoer in uw
organisatie weet u als geen ander dat de realiteit vaak anders
is. Zeker wanneer u te maken heeft met bijzonder vervoer, zoals vervoer van gevaarlijke of kwetsbare stoffen. Of vervoer
met afwijkende afmetingen en gewicht of van waardevolle documenten. Dergelijke zendingen hebben vaak een tijdkritisch
karakter. Dan is het cruciaal dat er niets misgaat.

‘Werken met SDX. Persoonlijk betrokken, overzichtelijk en
altijd goed geïnformeerd‘
Movares
U verwacht van uw vervoerder dat hij het laden, het vervoer
en de op- of overslag met de grootst mogelijke zorg uitvoert.
Toch blijft u heel nauw betrokken bij het hele traject. Want
vaak regelt u zelf de douanepapieren, de tijdelijke op- en
overslag en blijft u het transport volgen tot en met het moment
van aankomst. Kortom: u besteedt nog steeds een fors deel
van uw tijd aan vervoer.
Gaat het om bijzonder vervoer, dan zoekt u een bijzondere
partner. SDX is gecertificeerd intermediair in vervoer van gevaarlijke en kwetsbare zendingen naar bestemmingen over de
hele wereld. Wij leveren daarnaast een compleet pakket van
aanvullende vervoersdiensten en verzorgen die tijdrovende
en complexe handelingen voor u. U blijft natuurlijk wel op de
hoogte. Wij doen het werk, u weet waar u aan toe bent.

Voorbeelden bijzonder vervoer met tijdkritisch karakter
Soort verzending

Afleveringswens

Soort Service

Schakelkast van telecomoperator met afmeting
van 200x100x200 cm.

Afleveren volgende ochtend in Amsterdam
vanuit Denemarken

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Diagnostisch materiaal op droogijs

Afleveren volgende dag in Rome

Temperatuur Gecontroleerde Diensten*

Waardevolle documenten

Aflevering van geladen magazijn tot op het
bureau van de ontvanger in Chicaco/VS

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Importeren van bloedmonsters

Ophalen in Basel, afleveren in Amsterdam

Volgende Dag Service

Standmateriaal voor beurs

Afleveren volgende dag vóór 10:30 in New
York

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Voedingsmiddelen op droogijs

Afleveren dezelfde dag binnen Europa

Zelfde Dag Service

18 vaten chemische stoffen (ADR)

Afleveren in Ierland

Gevaarlijke stoffen vervoer

* ketenbeheersing van opslag, verpakken, opmaak documenten tot wereldwijde distributie van producten op droogijs voor de medische en voedingsmiddelenindustrie

‘Heldere communicatie, gedegen kennis en oplossingsgericht‘
Sanquin Bloedbank

Bijzonder Vervoer

SDX: gecertificeerd vervoersspecialist
SDX is voor u dé aangewezen partner in bijzonder vervoer
op wereldwijd niveau. Onze klanten zijn actief in de farmaceutische, medische en biochemische industrie. Zo verzenden
wij geconditioneerde producten – bijvoorbeeld gekoeld,
gevroren of drukgekoeld – voor laboratoria, ziekenhuizen
en instellingen. Daarnaast bieden we een breed scala aan
aanvullende vervoersoplossingen. Opslag in een van onze
gespecialiseerde ruimtes bijvoorbeeld. Maar SDX is ook bevoegd om te verpakken, de benodigde douanedocumenten
op te maken en producten te labelen.
SDX werkt uitsluitend met specialistische transporteurs die
hun sporen ruimschoots hebben verdiend, over de weg en
door de lucht. Zo zijn alle partners net als wij in het bezit van
vereiste certificaten zoals het IATA- en het ADR-certificaat.
Zo bent u verzekerd van kwaliteit en professionaliteit!

Regulier transport: gemak met dubbel voordeel
Ook voor uw meer reguliere zendingen is SDX de ideale
partner. Wij nemen u een hoop werk uit handen tegen een
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ADR Hazardlabels ❘ ADR Gefahrgutzettel
Foil, selfadhesive 300 x 300 mm
Folie, selbstklebend 300 x 300 mm

Articlenumber
Artikelnummer

Description
Kennzeichnung
Class 1 Susceptible to explosion.(1.1)
Klasse 1 Explosion empfindlich (1.1)

• 29.118.00

Stickers for road transport, inland navigation, railways.
Zettel für Wegtransport, Seetransport, U-Bahn.

• 29.218.00

Stickers for sea transport and airfreight.
Zettel für Seetransport, Luftfracht.

Class 1 Susceptible to explosion.(1.2)
Klasse 1 Explosion empfindlich. (1.2)

• 29.119.00

Stickers for road transport, inland navigation, railways.
Zettel für Wegtransport, Seetransport, U-Bahn.

• 29.219.00

Stickers for sea transport and airfreight.
Zettel für Seetransport, Luftfracht.

❘

scherp tarief. Denkt u maar eens aan al het geregel: offertes
opvragen, prijzen vergelijken, onderhandelen over de prijs
of douanepapieren voorbereiden. SDX kan al deze handelingen voor u verzorgen. U vertelt ons wat u wilt versturen,
hoe, wanneer en waarheen. Vervolgens zoeken wij voor u
de meest geschikte vervoerder en verzorgen desgewenst alle
handelingen rondom de zending. Als intermediair fungeert
SDX tussen vraag en aanbod. We hebben geen kostbaar
eigen wagenpark maar werken in plaats daarvan samen met
meerdere transporteurs. Dat houdt de kosten laag en maakt
onze inzet flexibel. Bovendien profiteert u mee van onze
volumekortingen.

Class 1 Susceptible to explosion.(1.3)
Klasse 1 Explosion empfindlich. (1.3)

• 29.120.00

Stickers for road transport, inland navigation, railways.
Zettel für Wegtransport, Seetransport, U-Bahn.

• 29.220.00

Stickers for sea transport packages and airfreight.
Zettel für Seetransport, Luftfracht.
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Met SDX kiest u bewust voor gemak. U houdt tijd over voor
uw échte werk. En de prijs die u betaalt is vaak ook nog eens
lager dan wanneer u alles zelf doet. Dubbel voordeel dus.

SDX, de voordelen van een bijzondere vervoerspartner:
-

Onafhankelijk intermediair, beste vervoersoplossing tegen scherp tarief
Specialist voor farmaceutische, medische en biochemische industrie
IATA- en ADR-gecertificeerd
Geconditioneerd, gekoeld en gevroren vervoer
Aanvullende diensten
			
verpakken
			
labelen
			
opmaak documenten
			
eigen opslag
- Wereldwijde zendingen
- Gemakkelijk en overzichtelijk
- Persoonlijk, proactief, servicegericht
Contactgegevens SDX
Damzigt 14 B, 3454 PS De Meern, Telelefoon: +31 [0]30 - 241 01 06, Fax: +31 [0]30 - 241 33 11, Internet: info@sdx.nl, www.sdx.nl

