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ConDoor en van Maanen bestendigen succesvolle samenwerking
ConDoor bv uit Zeewolde heeft met Van Maanen Internationaal Transport bv te
Barneveld een nieuw contract gesloten voor het transport van overhead-deuren.
Het grootste deel hiervan betreft het vervoer vanaf het distributiecentrum in
Zeewolde naar de plaats van montage – waar dan ook in Europa.
ConDoor uit Zeewolde is de specialist in overhead-deuren voor zowel industrieel als
particulier gebruik. Het bedrijf maakt garagedeuren op maat, volgens persoonlijke
wensen van de klant. Daarbij is er keuze uit diverse formaten en kleuren.
Van Maanen Internationaal Transport is gespecialiseerd in de opslag, overslag en het
vervoer van buitenmaatse en kwetsbare producten in de Benelux en de rest van Europa.
Door haar gespecialiseerde voertuigen met onder andere meeneemheftrucks kan Van
Maanen door heel Europa zelfstandig lossen op bouwplaatsen.
Van Maanen werkt al sinds 1997 voor ConDoor. De samenwerking is nu verlengd met
een zogenoemd Service Level Agreement (SLA). In het SLA is exact vastgelegd wat de
verantwoordelijkheden van beide bedrijven zijn en hoe men de dienstverlening verder
kan vervolmaken. De overeenkomst is een jaar geldig en kan daarna worden verlengd.
In het SLA zijn onder andere doorlooptijden en leverbetrouwbaarheid vastgelegd. Deze
prestaties worden door Van Maanen gemeten en aan de klant gerapporteerd. De feitelijke
aflevering wordt vastgelegd door middel van foto’s, zodat ook nadien een bewijs van
goede aflevering voorhanden is. ConDoor heeft hierdoor een volledig inzicht in de
logistieke afwikkeling van de bestelde producten.
Het vervoer betreft meestal grote objecten, waarvoor Van Maanen speciaal materieel
inzet, de zogenaamde stellingentrailers. Deze trailers beschikken onder andere over
speciale zekeringspunten voor het vastzetten van de lading. Het lossen vindt meestal
plaats met een meeneemheftruck op de plaats van montage.
Van Maanen beschikt over twintig van deze trailers, die worden ingezet voor diverse
klanten in dit soort vervoer.
Reden voor ConDoor om weer voor van Maanen te kiezen is het specialisme in het
vervoer van hun producten: gespecialiseerde chauffeurs, aangepast materieel en
hulpmiddelen voor het vastzetten van de lading en het lossen. Door deze
gespecialiseerde dienstverlening van Van Maanen verwacht ConDoor haar afzetmarkt te
kunnen vergroten, hetgeen voor beide partners nieuwe mogelijkheden biedt.
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