
Opel Vivaro (evt. in combi met aanhanger)
Plaats voor 2 europallets
Afmetingen: L 2.20 x B 1.25 x H 1.30
Laadvermogen: 1300 kg

Prijs op aanvraag

Opel Movano
Plaats voor 4 europallets
Afmetingen: L 2.90 x B 1.70 x H 1.80
Laadvermogen: 1500 kg

Prijs op aanvraag

Opel Movano XL  (evt. in combi met aanhanger)
Plaats voor 5 europallets
Afmetingen: L 3.60 x B 1.70 x H 1.80
Laadvermogen: 1500 kg

Prijs op aanvraag

Opel Movano bakwagen
Plaats voor 8 europallets
Afmetingen: L 4.25 x B 2.10 x H 2.15
Laadvermogen: 1100 kg

Prijs op aanvraag

Op alle ritten is dieseltoeslag van toepassing   |   Ritten < 200 km worden berekend op uurtarief
T: +31 (0) 495 769 063   |   E: info@hblogistiek.nl   |   www.hblogistiek.nl Voor lange afstand ritten maken we graag een offerte op maat voor u!

Opel Movano XL Bakwagen
Plaats voor 10 europallets of 9 blok
Afmetingen: L 5.30 x B 2.24 x H 2.27
Laadvermogen: 2560 kg

Prijs op aanvraag

Renault D12 240
Plaats voor 18 europallets of 14 blok
Afmetingen: L 7.28 x B 2.48 x H 2.5
Laadvermogen: 6000 kg

Prijs op aanvraag

Opel Combo
Plaats voor 1 europallet
Afmetingen: L 1.40 x B 1.20 x H 1.15
Laadvermogen: 500 kg

Prijs op aanvraag

Vervoer op maat
Dankzij onze flexibiliteit kunnen wij inspelen op de vraag van onze klanten. Zodra wij weten waar de behoefte 
ligt, kunnen wij onze vervoersdienst op maat leveren. Zo verzorgen we ladingen variërend van documenten of 
stukgoed tot volle pallets. Ook als je een grotere lading pallets wilt vervoeren of als je behoefte hebt aan 
speciaal transport of lengtevervoer dan nemen we dit graag uit handen in samenwerking met een van onze 
betrouwbare vervoerspartners. Ook bieden we de mogelijkheid om transporten uit te voeren met behulp van je 
eigen vracht- of aanhangwagen.  Eén telefoontje is al voldoende om jouw opdracht te plaatsen. 

Spoedkoerier
In al die jaren die we nu bestaan hebben we al een breed scala aan spoedopdrachten verwerkt. Dit naar ruime 
tevredenheid van onze klanten. Elke zending wordt door onze spoedkoerier met de grootste zorg behandeld. We 
zoeken de perfecte balans tussen snel en secuur. Je zending wordt direct bij je opgehaald en zo snel mogelijk 
naar de plaats van bestemming gebracht.  Je kunt bij ons naast regionale en nationale spoedzendingen ook 
terecht voor internationale spoedzendingen. Onze ervaren koeriers weten de kortste routes en zijn 
representatieve bezorgers.    

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor welke koeriersopdracht dan ook!

Een greep uit ons dienstenpakket

Samenwerken met HB logistiek als jouw koeriersdienst kan je veel voordelen opleveren. We leveren 
(spoed)verzendingsdiensten en zorgen desgewenst voor klantcontact aangaande het transport. Het maakt 
daarbij niet uit of je op incidentele, periodieke of structurele basis een koerier zoekt. Wij leveren maatwerk voor 
iedere klant. Wij fungeren als jouw visitekaartje en zorgen dat je goederen en/ of documenten volgens afspraak 
bij je klanten worden geleverd of worden opgehaald.    

Just-in-time delivery
We begrijpen als geen ander dat het soms noodzakelijk is dat je zending op een vooraf bepaald 
tijdstip wordt afgeleverd. Wij zorgen dat dit gebeurt!  

Next-day delivery
Als je zending afgeleverd moet worden terwijl je bedrijf (nog) niet geopend is, kan dit voor logistieke 
problemen zorgen. Wij bieden je de mogelijkheid om de betreffende zending op te halen en de 
volgende werkdag te bezorgen.   

Webshopdistributie
De logistieke afwikkeling is een belangrijke factor in e-commerce. HB logistiek heeft speciaal voor 
webshops een totaalconcept ontwikkeld, waardoor de zorg voor het logistieke proces volledig wordt 
weggenomen. Naast transport en (tijdelijke) opslag kan er op onze locatie ook een ophaal- of 
afgiftepunt voor je goederen worden ingericht.

Regionaal en (inter)nationaal
Wij bezorgen je goederen door heel Nederland en daarbuiten, mét of zonder spoed. We zorgen ervoor dat je  
regionale en (inter)nationale zendingen veilig en tijdig op afgesproken plaats bezorgd worden. Als onderdeel van 
onze uitgebreide service handelen we naast transport ook alle (douane) formaliteiten af. We bieden 
maatwerk voor ál je logistieke behoeften zowel regionaal als (inter)nationaal.

ADR
Aanhanger

Afmetingen: L 5.00 x B 2.00
Laadvermogen: 2200 kg

Prijs op aanvraag


