
GLOBAL LOGISTIC 
SOLUTIONS…
a matter of the right team!

VRACHTLOGISTIEK



HOE COMPLEX OF NIET ALLEDAAGS
UW LOGISTIEKE UITDAGING OOK IS:

ONS TEAM LOST HET VOOR U OP

Jan Krediet is een bekende naam in de logistiek. In 1924 zijn wij met een flinke dosis 

ambitie, flexibiliteit én passie voor het vak gestart in de traditionele meubel- en 

keukentransport. Nu, bijna één eeuw verder, zetten 250 enthousiaste vakmensen zich 

dagelijks in om transporten veilig, efficiënt en op tijd per vrachtwagen te vervoeren in 

eigen land of daarbuiten.

Vanuit onze kantoren en warehouses in Venlo en Steenwijk zijn wij letterlijk en 

figuurlijk altijd in beweging voor onze klanten. Waar ook ter wereld gaan wij logistieke 

uitdagingen aan, met slechts één doel voor ogen: het werk boven verwachting

opleveren.

Hoe wij deze klantbelofte keer op keer waar kunnen maken? Door het juiste team! 

Een krachtenbundeling van ervaren specialisten en jong talent. Hoe complex of niet 

alledaags uw logistieke uitdaging ook is en welke activiteiten u ook wilt ontplooien: 

ons team lost het voor u op. Met de veelzijdigheid, vindingrijkheid en flexibiliteit die 

u van een fullservice logistiek partner mag verwachten. Global logistic solutions…

a matter of the right team!



Uw kwetsbare goederen efficiënt, veilig en op tijd per vrachtwagen vervoeren naar 

uw bestemmingen in eigen land, Europa of daarbuiten? Als fullservice logistiek partner 

verzorgen wij uw transport vanaf de aanvoer tot en met de laatste kilometer naar 

de plaats van bestemming, ongeacht de omvang en sector van uw bedrijf. Full Truck 

Load (FTL), Less Than Truckload (LTL) en groupagezendingen, ons team regelt uw 

wegtransport op maat en tot in de puntjes. Over de weg doen wij dit met wij met ons 

uitgebreide en moderne wagenpark of via een van onze partners uit ons uitgebreid 

netwerk. Wilt u goederen vervoeren via zee- of luchtvracht? Ook dat kunnen wij voor 

u verzorgen. Met onze jarenlange ervaring kunt u bij Jan Krediet altijd rekenen op een 

vlotte en tijdige levering van uw goederen.

 

FTL, LTL EN GROUPAGEZENDINGEN
Dankzij ons uitgebreide en zorgvuldig opgebouwde netwerk kunnen wij onze klanten 

altijd de juiste transportoplossing bieden. Wij werken samen met partners binnen 

alle vervoersmodaliteiten die ieder hun eigen specialisme hebben én met wie wij in 

de afgelopen decennia een betrouwbare band hebben opgebouwd. Ook leiden wij 

onze chauffeurs on-the-job op met passie voor het vak en de juiste aandacht voor 

uw goederen.

PROFESSIONEEL WEGTRANSPORT
IN EIGEN LAND, EUROPA OF DAARBUITEN?

ONS TEAM MAAKT HET VERSCHIL!



HIGHLIGHTS VRACHTLOGISTIEK...
- UITGEBREID WAGENPARK
- FTL, LTL EN GROUPAGEZENDINGEN
- EURO 6-NORM VOOR VRACHTWAGENS
- ON-THE-JOB GETRAINDE CHAUFFEURS
- MULTIMODAAL TRANSPORT

GLOBAL LOGISTIC SOLUTIONS
A MATTER OF
THE RIGHT TEAM

VRAGEN OVER TRANSPORT?
Heeft u een vraag of logistieke uitdaging? Onze specialist Rob Linssen denkt graag 

met u mee. Stuur een e-mail, neem telefonisch contact met hem op.

ROB LINSSEN  |  Salesmanager

+31 (0) 6 46 62 46 29  |  rob.linssen@jankrediet.nlSTEENWIJK  Oostermeentherand 8, 8332 JZ Steenwijk VENLO  Jacob Roggeveenweg 8-10, 5928 LS Venlo
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