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Berser Shipping Holland B.V. werd in 1979 opgericht in Rotterdam, Holland. In eerste
instantie was het bedrijf hoofdzakelijk agent in de Benelux voor Beresford Transport in
Stoke on Trent, Engeland. Al snel fungeerde Berser als ‘gateway to Europe’ voor de
traditionele aardewerk industrie in het Engelse graafschap Staffordshire. Vanuit deze
positie werden allerlei diensten snel uitgebreid om aan de vraag van deze industrie te
kunnen voldoen. Zo werd in 1989 Berser International Cargo Services Ltd opgericht in
Stoke on Trent om de Berser group lokaal te vertegenwoordigen. Inmiddels zijn zowel
Berser Shipping Holland B.V. als Berser International Cargo Services Ltd uitgegroeid tot
volwaardige logistieke dienstenverleners die thuis zijn in de vele segmenten en
modaliteiten van logistiek en transport. In deze brochure vindt u enkele voorbeelden van
de activiteiten van Berser anno 2004.

BERSER SHIPPING HOLLAND BV
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3044 BB Rotterdam
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E- mail : Info@berser.nl Website : www.berser.nl

BERSER SHIPPING HOLLAND BV

BERSER SHIPPING HOLLAND
Digitale brochure

Activiteiten
Europese groupage
Import – Export overzee
Douane expeditie
Op – overslag
Order picking
Container trucking
Fijn distributie
Pallet vervoer
Koeriersdiensten
Berser UK

\

BERSER SHIPPING HOLLAND BV

BERSER SHIPPING HOLLAND
Digitale brochure

Europese groupage
Met een internationaal netwerk van
meer dan 20 partners in Europa,
investeert Berser Shipping permanent
in kennis, ICT en materieel. Berser
Shipping komt daarmee tegemoet aan
de veranderende wensen en eisen van
de klant. De divisie Berser Logistics
biedt met meer dan 200 vertrekken per
week snelle huis/huis verbindingen
naar bijna iedere locatie in Europa. Alle
zendingen worden zorgvuldig en
professioneel begeleid door onze
vakbekwame medewerkers. Iedere
week vinden meer dan 200 vertrekken
plaats naar Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Groot Brittannië,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië,
Noorwegen,
Oostenrijk,
Polen,
Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden en Zwitserland

Import – export overzee
In samenwerking met de OEC group of
companies
onderhoudt
BERSER
NVOCC diensten van en naar de grote
industriële centra in het Verre –
Oosten. Onze ter zake kundige
medewerkers hebben parate kennis
van de vele specifieke eisen op dit
vaargebied en staan 24 uur per dag
voor u klaar om u te adviseren. Alle
opvolgende trajecten zoals handling,
container
transport
en
douane
afhandeling worden ‘in house’ verzorgd
door eigen middelen en mensen.
OEC kantoren:
Hongkong,
Shanghai,
Xiamen,
Guangzhou,
Tianjin,
Shenzhen,
Qingdao, Dalian, Taipei, Jakarta,
Bangkok, Kobe, Seoul, Pusan

Douane expeditie
Op - overslag
Ons magazijn van 5000 m2 is
strategisch gelegen nabij afslag 12 van
de A20 Ring Rotterdam. Vanuit dit
magazijn vertrekken dagelijks onze
groupage wagens naar alle delen van
Europa. Voor onze NVOCC diensten
en voor derden strippen en stuffen wij
20’ en 40‘ containers op vakkundige
wijze.
1000 m2 van ons magazijn is geschikt
voor opslag van gevaarlijke stoffen.
Deze ruimte voldoet aan de eisen van
het Besluit Risico’s Zware Ongevallen
(BRZO’99) en aan de uitrustings eisen
conform CPR 15.2.

BERSER beschikt over verschillende
vergunningen op het gebied van
afhandeling van douane goederen. Zo
is er een vergunning entrepot-C
afgegeven voor ons magazijn, zodat
wij in staat zijn om zowel douane
goederen als goederen uit vrije verkeer
in dezelfde ruimte op te slaan. Verder
zijn er vergunningen zoals toegelaten
afzender (TA) en toegelaten ontvanger
(TO) gekoppeld aan de toestemming
voor zelfafgifte van transit documenten.
Bovendien handelen wij voor diverse
multinationale
ondernemingen
als
fiscaal vertegenwoordiger en behoort
bemiddeling
bij
veredelingsvergunningen
tot
de
mogelijkheden.
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Order picking
Order picken, verpakken of herpakken
is een van de dagelijkse activiteiten
van BERSER. Door middel van het
geautomatiseerde
voorraadsysteem
wordt
uw
voorraad
dagelijks
bijgehouden en de order status is ‘real
time ‘ beschikbaar op het internet.
Orders die dag A worden afgeroepen
worden als standaard dienstverlening
de volgende dag bij uw afnemers in
Nederland bezorgd. De order grootte is
hierbij niet van belang omdat BERSER
in staat is om zowel kleine pakketten,
pallet
zendingen
als
complete
vrachtwagens in eigen beheer te
leveren.

Container trucking
De afdeling container trucking is
gespecialiseerd in vervoer van alle
soorten containers in het binnen- en
buitenland en heeft zich de laatste
jaren op grote schaal ontwikkeld. Ook
wordt op vakkundige wijze tegemoet
gekomen aan de hedendaagse eisen
van
containerrederijen
of
rederijagenturen. Ervaren chauffeurs
maken gebruik van het moderne
wagenpark dat is uitgerust volgens de
ADR-normen. Bovendien zijn alle
chauffeurs
voorzien
van
een
electronische cargo card en worden
containers electronisch aangemeld bij
de verschillende terminals. Hierdoor
worden
onnodige
wachttijden
voorkomen

Fijn Distributie
Pallet Vervoer
Ons magazijn fungeert als overslag
punt voor de organisatie Teamtrans.
Teamtrans is een samenwerkingsverband van 15 vervoerders, die
verspreid door Nederland gevestigd
zijn. Het principe van de samenwerking
is een dagelijkse uitwisseling van
kleine zendingen waardoor ieder
afzonderlijk lid distributie door heel
Nederland aan al zijn opdrachtgevers
kan bieden, en dat zelfs voor hele
kleine zendingen. Binnen het systeem
worden jaarlijks ruim 2.000.000
zendingen vervoerd door de 15 leden.
Hiervoor hebben we samen dagelijks
125 vrachtwagens op de weg!
Teamtrans is dan ook dagelijks present
in geheel Nederland, ook in uw
woonplaats!

Speciaal voor het vervoer van pallets
beschikken wij over vrachtwagens
voorzien van hydraulische klep.
De zendingen worden centraal overgeslagen. De ICT van het Palletways
systeem laat het toe dat elke klant de
status van zijn zending via Internet
kan volgen.
Middels dit systeem zijn wij in staat
pallets voor onze klanten op een zeer
efficiënte en economisch interessante
wijze af te leveren binnen 24 uur bij de
eind-ontvangers in de BeNeLux.
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Koeriersdiensten

Berser UK

Als de nood hoog is, de productie
staat stil of de relatie met uw klant
staat onder druk en alle andere
vormen van transport bieden geen
uitkomst, dan is de oplossing
eenvoudig. Een telefoontje naar
BERSER en een van onze
bestelwagens of busjes staat voor
uw deur en rijdt direct naar de
bestemming, zowel nationaal als
internationaal. Wij beschikken over
diverse bestelwagens met een
capaciteit van 500 tot 3000 kg.
Uiteraard kunnen wij ook met een
van onze 13.60 meter trailers een
speciale rit uitvoeren. Met andere
woorden; ‘the sky is the limit’

Als aanvulling op de ondersteunende
functie die BERSER biedt aan de
traditionele aardewerkfabrieken in het
graafschap Staffordshire onderhoudt
Berser Shipping Holland B.V. samen
met Berser International Cargo
Services Ltd dagelijkse diensten op
het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk
van het product en de wensen van de
klant worden de transporten begeleid
of onbegeleid uitgevoerd. Onze vloot
van ferrytrailers bestaat uit 13.60
meter huiftrailers, tautliners en
boxtrailers.
Doordat
BERSER
gebruikt maakt van vrijwel alle routes
naar het Verenigd Koninkrijk kan
flexibel op de wensen van de
opdrachtgevers worden ingespeeld

Account management
Bij BERSER hanteren wij het principe van account management . Hierdoor vervalt de
noodzaak om contacten te onderhouden met allerlei verschillende specialisten binnen
BERSER en heeft men een eenvoudige korte lijn met de verantwoordelijke persoon. Deze
accountmanager begeleidt de transporten en voorraadmutaties binnen de verschillende
afdelingen van BERSER en is de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de
logistieke dienstverlening.
Het spreekt vanzelf dat deze accountmanager beschikt over een ruime ervaring op het
gebied van de verschillende transportmodaliteiten en dat hij in staat is om flexibel op de
wensen van de opdrachtgever in te spelen. Bovendien kan deze accountmanager
terugvallen op de brede kennis en ervaring die binnen de verschillende afdelingen van
BERSER aanwezig is.
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Contact
Europese groupage/ Palletways :
Laykos van Vugt

tel : 010 - 2383940 l.v.vugt@berser.nl

Import – Export overzee / Douane expeditie
Joy Bhattoe

tel : 010 – 2383950 j.bhattoe@berser.nl

Op – Overslag / Order - picking
Ronald de Kaper

tel : 010 – 2383985 r.dekaper@berser.nl

Container trucking / pallet vervoer
Marcel de Kort

tel : 010 – 2383910 marcel@berser.nl

Fijndistributie / koeriersdiensten
Andre Boudestein

tel : 010 – 2383930 a.boudestein@berser.nl

Ferrytrailers
Jan Vlasblom

tel : 010 – 2383920 j.vlasblom@berser.nl

Algemeen
Remko Marks, directeur
tel : 010 – 2383939 r.marks@berser.nl
Robin van Gool, controller
tel : 010 – 2383901 R.van.Gool@berser.nl
Rachida Amakren, secretaresse tel : 010 – 2383900 R.Amakren@berser.nl
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