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 dan wel waardevolle
documenten. Dergelijke zendingen hebben vaak een tijd
kritisch karakter. Dan is het cruciaal dat er niets misgaat.

U verwacht van uw vervoerder dat hij het laden, het vervoer
en de op- of overslag met de grootst mogelijke zorg en volgens
de opgegeven condities uitvoert. Toch blijft u regelmatig nauw
betrokken bij het hele traject. Vaak regelt u zelf de
douanepapieren of invoices, de tijdelijke op- en overslag en
blijft u het transport volgen tot en met het moment van
aankomst. Kortom: u besteedt vaak nog een aanzienlijk deel
van uw tijd aan vervoer.
Gaat het om bijzonder vervoer, dan zoekt u een geschikte
partner. SDX is gecertificeerd intermediair in vervoer van
gevaarlijke, geconditioneerde en kwetsbare zendingen naar
bestemmingen over de hele wereld. We leveren daarnaast een
compleet pakket van aanvullende vervoersdiensten en
verzorgen deze tijdrovende en complexe handelingen voor u.
U blijft natuurlijk wel op de hoogte. We doen het werk, u weet
waar u aan toe bent.

‘Werken met SDX: Persoonlijk betrokken, overzichtelijk en altijd goed
geïnformeerd‘
Movares

Voorbeelden van bijzonder vervoer
Soort verzending

Afleveringswens

Soort Service

Schakelkast van telecomoperator met een
afmeting van 200 x 200 x 100 cm

Afleveren volgende ochtend in Denemarken
vanuit Amsterdam

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Diagnostisch materiaal op droogijs

Afleveren volgende dag in Rome

Temperatuur gecontroleerde diensten*

Waardevolle documenten

Aflevering van receptie in Nederland tot op het
bureau van de ontvanger in Chicago USA

Volgende dag service met tijdsgarantie

Importeren van bloedmonsters

Ophalen in Basel, afleveren in Amsterdam

Volgende dag service

Brochures voor een beurs

Afleveren volgende dag voor 12:00 in Madrid

Volgende dag service met tijdsgarantie

Voedingsmiddelen op droogijs

Afleveren dezelfde dag in Brussel

Zelfde dag service

Pallet met spuitbussen (ADR)

Afleveren in Polen

Gevaarlijke stoffen vervoer

* ketenbeheersing van opslag, verpakken en opmaak van documenten tot wereldwijde distributie van geconditioneerde zendingen voor de medische en
voedingsmiddelenindustrie

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

Regulier transport: gemak met dubbel voordeel
Ook voor uw reguliere zendingen is SDX uw geschikte partner.
We nemen u een hoop werk uit handen tegen een

scherp tarief. Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als: 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 we voor u de meest
geschikte oplossing en verzorgen desgewenst alle handelingen
rondom de zending. Als intermediair fungeert
eigen wagenpark maar werken in plaats daarvan samen met
meerdere transporteurs. Dit houdt de kosten laag en maakt
onze inzet flexibel. Bovendien profiteert u mee van onze
inkoopkracht.
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