Dit is Jan Snel Transport
Onze missie
Wij vervoeren op vakkundige en verantwoorde wijze alle bouwsystemen voor de verschillende vestigingen van Jan Snel en
bouwgerelateerde producten voor onze relaties. Daarnaast verzorgen we verlading, transport en op- en overslag van ferro
en non-ferro metalen en recyclebare kunststoffen. Wij bieden totaaloplossingen, supply chain management, waarbij we het
gehele logistieke traject voor onze opdrachtgevers regelen en elke schakel in de keten aansturen.
Onze visie
We willen koploper zijn in het vervoer van ferro en non-ferro metalen en recyclebare kunststoffen. Door onze innovatieve
logistieke oplossingen voor het vervoer van alle bouwsystemen bieden wij een totaalconcept. Samen werken wij aan een
plezierig en stimulerend werkklimaat waarin betrokken en deskundige medewerkers zich thuis voelen en zich kunnen
ontplooien.
Onze strategie
Jan Snel Transport staat voor efficiency, kwaliteit en veiligheid in logistiek. Door continue ontwikkeling van onze voertuigen
en transportmethodes blijven wij innovatieve oplossingen bedenken. Zo bieden we een totaalconcept waarbij we de klant
desgewenst volledig ontzorgen. Van (multi)modaal transport tot documentatie. Van op- en overslag tot voorraadbeheer. Van
digitaal verzonden beeldverslagen tot het verzorgen van douaneformaliteiten.
Eén ding is zeker: welke keuze u ook maakt, uw transport is bij ons van begin tot eind in
professionele, discrete en zeer ervaren handen.
Onze kernwaarden
Betrokkenheid

Wij zijn maximaal betrokken bij de opdrachtgever om samen tot de beste logistieke oplossing te komen.

Samenwerken

We geloven in de kracht van samenwerking, binnen én buiten onze organisatie. Door middel van nauwe
samenwerking met betrouwbare partners en een optimaal gebruik van verschillende modaliteiten
proberen wij het aantal wegkilometers te beperken.

Duurzaamheid

Wij hebben oog voor langdurige relaties en zijn ons zeer bewust van de impact van ons handelen op
het milieu. Wij hanteren ‘lean & green’ principes en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
als ondernemer. Wij voeren een actief VGM-beleid (veiligheid, gezondheid en milieu).

Ondernemend

Wij zijn een ondernemende organisatie; innovatie is voor ons een manier om voorop te blijven lopen.
We zijn continu bezig met nieuwe ontwikkelingen, markten en technieken.

Kwaliteit

We leveren hoogwaardige diensten. Om de kwaliteit te waarborgen hebben we onze dienstverlening
gecertificeerd en omringd met diverse zekerheden. Wij zijn ISO 9001: 2008 en VCA** gecertificeerd en
aangesloten bij de branche organisaties TLN en MRF.

Onderscheidend Binnen de exportverlading van ferro en non-ferro metalen en kunsstofrestanten voor recycling
onderscheiden we ons met eigen op- en overslagfaciliteiten en een uniek 40 ft. verticaal
beladingssysteem. Zelf dragen wij zorg voor al het vervoer en de verplaatsing van alle bouwsystemen.
Jan Snel in 85 woorden
Jan Snel Transport is al ruim 50 jaar dé specialist als het gaat om veelzijdigheid in transport door geheel Europa.
Wij transporteren units en flexibele bouwsystemen voor al onze vestigingen, alle bouwgerelateerde producten en
materieel voor externe opdrachtgevers. Daarnaast zijn wij koploper in op- en overslag en verlading van ferro en non ferro
metalen en recyclebare kunststoffen, waarbij we gebruik maken van ons vertical loading system. Wij bieden kwaliteit en
continuïteit en denken mee om samen tot de beste logistieke totaaloplossing te komen.
Jan Snel Transport: in alle opzichten uw partner in transport.
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