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D E SP E C I A LS T I N O PSL A G E N V E R V O E R

Geuze Transport is een allround
onderneming voor nationaal en
internationaal transport. Ons bedrijf
is ideaal gelegen in de gemeente
Tholen, vlakbij de snelweg A4, in
het hart van het logistieke knooppunt van de havens Antwerpen,
Rotterdam en Vlissingen.
Door steeds uit te gaan van de
wensen van onze klant zijn wij uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf.
Ons motto luidt: afspraak is afspraak!
Daardoor bent u altijd verzekerd
van stipte en correcte zendingen.
Groupage
Geuze Transport verzorgt voornamelijk
groupage zendingen naar de Benelux en
Frankrijk. In ons distributiecentrum verza‑
melen wij zendingen van diverse opdracht‑
gevers. Door deze deelzendingen te com‑
bineren in één vracht zijn wij in staat de
tarieven voor onze klanten laag te houden.
Losgestort goed
Ook is Geuze Transport gespecialiseerd in
het vervoer van losgestort goed voor de
agrarische sector. Hierbij gaat het vooral
om binnenlands v ervoer van aardappelen,
graan, suikerbieten en uien.
Distributie
Voor regionale klanten in met name Zeeland
en West-Brabant distribueert Geuze Transport
kleinschalige zendingen. Dankzij onze
regionale nabijheid kunnen wij snel inspelen
op specifieke klantenwensen.

Opslag en voorraadbeheer
Met een totale magazijnoppervlakte van
6.000 m2 aan loodsen kan Geuze Transport
u met vele soorten opslag en dienst zijn.
Deze opslagcapaciteit zetten wij in voor
zowel groupage, distributie als overslag
van algemene goederen. Wij verhuren ook
ruimte aan klanten voor de opslag van hun
voorraad. Dankzij ons modern en volledig
geautomatiseerd voorraadbeheersysteem
bezorgen wij op aanvraag de goederen op
afroep bij klanten in de regio.
Aangezien onze loodsen geïsoleerd zijn en
ons bedrijf HACCP-gecertificeerd is, hebben
wij ook de mogelijkheid tot voedselopslag.
Een gedeelte van onze loodsen is bestemd
voor houtopslag. Een gedeelte van onze
loodsen is bestemd voor houtopslag.
Hierbij gaat het vooral om plaatmateriaal
voor de bouw, dat wij in de haven van
Antwerpen ophalen en vervolgens door
heel Nederland distribueren.
Één aanspreekpunt
Op het terrein van opslag en vervoer biedt
Geuze Transport een totaaloplossing.
Ons brede dienstenpakket omvat nationaal

en internationaal transport, groupage,
vervoer van losgestort goed, distributie,
opslag én voorraadbeheer.
U heeft één aanspreekpunt voor al uw
logistieke diensten.
Kwaliteit
Bij Geuze Transport staat kwaliteit hoog in
het vaandel. Ons bedrijf heeft meerdere
certificeringen. Naast ISO 9001:2000 en de
hygiënecode HACCP, zijn wij in het bezit
van het GMP-certificaat, een kwaliteits
borgingsysteem voor onder meer de
voedingsmiddelenindustrie.
Alle chauffeurs zijn in het bezit van het
ADR -certificaat, een vakdiploma voor het
vervoer van (licht)gevaarlijke stoffen.
Om hun kennis up-to-date te houden, volgen
onze chauffeurs geregeld tussentijdse
rijopleidingen en vakgerichte cursussen.
De klant centraal
Geuze Transport draagt het karakter van
een echt familiebedrijf. Dankzij onze klein‑
schaligheid en ruime openingstijden kunnen
wij optimaal inspelen op klantenwensen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.
Dat vinden wij niet meer dan vanzelfsprekend.
De komende jaren willen wij ons nog verder
ontwikkelen in de transportbranche om u
nóg beter vooruit te helpen!
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