Bijzonder Vervoer

Iets ‘gewoons‘ te vervoeren?
‘Gewoon‘ vervoer met net dat beetje extra
Vervoer van A naar B lijkt zo vanzelfsprekend voor iemand
die zich daar niet mee bezig houdt. Maar wie regelmatig
een pakket verstuurt, weet dat de realiteit vaak anders is.
Alleen het geregel al: offertes opvragen, prijzen vergelijken,
onderhandelen over de prijs of het opmaken
van vrachtbrieven en douanepapieren.
Elk type vervoer vraagt om een specifieke aanpak. Uw
zendingen moeten bijvoorbeeld voor een bepaald tijdstip
aankomen of hebben een speciale verpakking nodig
omdat het om breekbare spullen gaat. Misschien hebt u
regelmatig belangrijke documenten of materialen voor een
presentatie of een beurs. Wilt u de beste oplossing, dan bent
u behoorlijk wat tijd kwijt met regelen. En zeker niet altijd
tegen de beste condities.

‘Ervaren en betrokken transportmanagers zorgen
proactief voor de betrouwbare afhandeling van al uw
vervoersvraagstukken‘

SDX kan al deze handelingen voor u verzorgen. U vertelt
ons slechts wat u wilt versturen, waarheen, wanneer en hoe.
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.
Wij doen er alles aan om uw zending op tijd, in optimale
staat en tegen een gunstig tarief op de plaats van
bestemming aan te laten komen. Omdat we dagelijks grote
hoeveelheden binnen- en buitenlandse zendingen versturen,
profiteert u mee van onze volumekortingen. Hierdoor bent u
meestal goedkoper uit dan wanneer u het vervoer zelf regelt.
En wij nemen ook nog al het werk voor u uit handen. Zo krijgt
u hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Persoonlijke aanpak
Elke zending is anders. Daarom zijn úw specifieke wensen
ons vertrekpunt. Omdat we goed naar onze klanten luisteren,
kunnen we de meest optimale oplossing presenteren voor
een vervoersvraagstuk. Daarbij kiezen we bewust voor veel
persoonlijk contact. We maken geen gebruik van callcenters
of geautomatiseerde keuzemenu’s. U krijgt van ons één direct
telefoonnummer waarop uw contactpersoon bereikbaar is.
Als het pakket is aangekomen ontvangt u standaard een
bericht van ons. Gaat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch wat mis, dan informeren wij u meteen en bieden u zo
snel mogelijk een oplossing aan.

‘Heldere communicatie, gedegen kennis en oplossingsgericht‘
Sanquin Bloedbank

Bijzonder Vervoer

Voorbeelden van diensten
Soort verzending

Afleveringswens

Soort service

Envelop met aanbesteding

Volgende dag vóór 9.00 uur in London

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Onderdelen van een machine

Dezelfde dag in Berlijn

(Inter)nationaal Sneltransport over de weg

Standmateriaal voor beurs

Volgende dag vóór 10.30 uur in New York

Volgende Dag Service met tijdsgarantie

Accessoires voor iPod

Afleveren binnen 1 week vanuit China

Import Luchtvracht (export ook mogelijk)

Drukwerk op pallets

Afleveren binnen 4 dagen in Hongarije

Vrachtvervoer over de weg (groepage)

Speciaal gereedschap

Afleveren binnen 3 werkdagen in Madrid

Economy Service

Uw zending volgen

SDX: ook gespecialiseerd in bijzonder vervoer

We regelen uw vervoer terwijl u toch het overzicht houdt.
Wij informeren u proactief over de status van uw zending.
Op onze website kunt u bovendien alle zendingen online
volgen via ons gebruiksvriendelijke traceringsysteem.
Zo heeft u altijd en snel inzicht in de status van uw zending.
Periodiek ontvangt u van ons een overzicht van alle diensten
die u heeft afgenomen.

SDX is gecertificeerd intermediair in vervoer van gevaarlijke
en kwetsbare zendingen naar bestemmingen over de hele
wereld. 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.

Gemak met dubbel voordeel

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 én door de lucht. Zo bent u
verzekerd van kwaliteit en professionaliteit!

SDX neemt u een hoop werk uit handen tegen een scherp
tarief. SDX kan al het geregel en de benodigde handelingen
voor u verzorgen. U vertelt ons slechts 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. Met SDX kiest u bewust
voor gemak. Zo houdt u tijd over voor uw échte werk.
De prijs die u betaalt is zeker niet hoger dan wanneer u alles
zelf doet. Dubbel voordeel dus.

SDX, de voordelen van een bijzondere vervoerspartner:
-

Kennis van de markt
Onafhankelijk intermediair
Scherpe tarieven door volumekortingen
Gecertificeerd partner
Online order- en traceringsysteem
Aanvullende diensten als:
			
verpakken
			
labelen
			
opmaak documenten
			
eigen opslag
- Wereldwijde zendingen
- Gemakkelijk en overzichtelijk
- Persoonlijk, proactief, servicegericht
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