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Uw allround partner in Your all-round partner for
zeecontainervervoer
sea container shipping
Henk Vlot Transport bv is the expert partner for one-way
container transportation. We are completely equipped to
swiftly transport every type of sea container, including
cooled containers and containers with hazardous
substances, to your desired destination. From our own
terminal in Haaften and with the use of forty transportation
units, including LHVs, we operate throughout Europe.

Dynamisch familiebedrijf

A dynamic family business

Oprichter Henk Vlot is in 1973 begonnen met één wagen,
veel lef, en een persoonlijke missie. ‘Het was mijn droom om
een eigen succesvolle logistieke onderneming te runnen,’
vertelt Vlot. Inmiddels na, 43 jaar, staat er een dynamisch
familiebedrijf. ‘Ik heb er slapeloze nachten van gehad en dag
en nacht gewerkt, maar mijn droom is werkelijkheid geworden.
Daar durfde ik als kind niet op te hopen. Je moet proberen en
durven in het leven.’

Founder Henk Vlot started the business back in 1973 with
one vehicle, a lot of courage and a personal mission. ‘I
dreamt of running my own successful logistics company’
says Vlot. Now, 43 years later, it has become a dynamic
family business. ‘I had sleepless nights and worked day
and night, but now my dream has become a reality. It is
better than I could have ever hoped for as a child. You have
to try and take risks in life.’

T +31(0)418 592 892
E planning@henkvlot.nl

www.henkvlot.nl

Sliedrecht | Barendrecht
info@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl

Rust en ruimte om te ondernemen

Kreukniet Bouw
B 88-90 2975 BK Ottoland Tel: 0184-642346 www.kreukniet.nl

Kreukniet Bouw
Ottoland BV

Samen op weg naar een zekere toekomst
Accountancy
Juridische diensten
Fiscale diensten
HR-advies
Personeelsadministratie

Nieuwe woning of bedrijfspand?
Samen met u kijken we graag naar
de mogelijkheden.
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Bedrijfsfinanciering
Subsidieadvies
Financiële planning
Automatiseringsadvies
Internationaal
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maatwerk is ons vak!

Henk Vlot Transport bv is dé specialist op het gebied van
one-way containervervoer. Wij zijn volledig uitgerust om alle
soorten zeecontainers, inclusief gekoelde containers en
containers met gevaarlijke stoffen, vlot naar uw bestemming te
vervoeren. Met behulp van onze eigen terminal in Haaften en
de inzet van veertig eenheden, waaronder LZV’s, bedienen we
heel Europa.

Henk Vlot Transport bv
Marijkestraat 14
4175 LP Haaften
The Netherlands

Vlot op uw bestemming
Swiftly at your destination
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Van LZV’s tot vervoer From LHVs to transport
van gevaarlijke stoffen of hazardous substances

Het one-wayconcept heeft ons veel voordelen gebracht.
Wij waren een van de eerste bedrijven dat het inventieve
one-wayconcept kon aanbieden aan klanten. Die voorsprong is
nog steeds zichtbaar in het betrouwbare netwerk dat wij door
Europa hebben opgebouwd. Daarnaast zijn wij erg trots op onze
ervaren medewerkers die elke logistieke uitdaging met beide
handen aanpakken. Met behulp van GPS-verbindingen en de
modernste software zorgen zij ervoor dat uw lading op tijd,
efficiënt en met degrootste zorg op de gewenste bestemming
aankomt.

The one-way concept has benefited us in many ways. We
were one of the first companies to offer the innovative one-way
concept to our customers. That lead is still visible today through
the reliable network that we have built up within Europe. We are
very proud of our experienced employees who take on every
logistical challenge with both hands. Using GPRS connections
and the most up to date software they ensure your cargo
reaches the desired destination in a timely and efficient manner
and with the greatest possible care.

Henk Vlot Transport is ook gespecialiseerd in het vervoer
van gevaarlijke stoffen in alle klassen zowel stukgoed als tank
containers. Al onze voertuigen zijn uitgerust volgens ADRspecificaties op het gebied van het vervoer van gevaarlijke
stoffen en worden regelmatig door onze veiligheidsadviseur
gecontroleerd. Onze chauffeurs zijn uiteraard opgeleid voor
het ADR-stukgoed en -tankvervoer. Wij hebben tevens de
beschikking over LZV’s (ecocombi’s) die zeer efficiënt én
duurzaam vervoeren. Zo is een LZV minder belastend voor
zowel het verkeer als het milieu.

Henk Vlot Transport also specialises in the transportation of
hazardous substances in all categories, both general cargo
and tank containers. All our vehicles comply with the ADR
specifications for transportation of hazardous substances and
are regularly inspected by our safety advisor. Our drivers are
trained and qualified for the handling of ADR general cargo and
tank transportation. In addition we own LHVs (ecocombis) that
transport in an efficient and sustainable way. An LHV puts less
strain on traffic as well as the environment.
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Expert in one-way
container transportation
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Gekoeld transport
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Als allround partner
bieden wij onze klanten ook de
MAAT*
* Tankpas uitsluitend voor zakelijke klanten

Cooled transport
using reefer containers

As an all-round partner we also offer our customers the
possibility of using import/export reefer containers. The transport
mogelijkheid gebruik te maken van import/export
of reefer containers is a bit more complex than the transport of
reefercontainers. Bij het transport van reefercontainers komt
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WEGOnze chauffeurs
regular containers. Our drivers are trained and perform checks
meer kijken dan
bij reguliere
containers.
on: hygiene, temperature, atmospheric humidity and ventilation.
zijn getraind en controleren op hygiëne, temperaturen,BROODJES
Due to the availability of various transport combinations with
luchtvochtigheid en ventilatie. Dankzij de diverse beschikbare
generators positioned under tractors and trailers, we offer our
combinaties met generatoren, geplaatst onder trekkers en
customers distinctive speed and flexibility.
trailers, zijn wij kenmerkend snel en flexibel voor onze klanten.
• Tankstations voor 24/7 tanken
• Tankinstallaties voor land- en tuinbouw
• Tevens brandstof en smeermiddelen
(bulk en verpakt)

Uw partner voor aan- en verkoop
van uw gebruikte bedrijfswagens

www.wago.nl

www.tekatrading.nl

Tel: 0183-631966 Fax: 0183-630278
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Industrieweg 10
4004 JW TIEL
T: 0344-614734 - F: 0344-622901
E: info@hvandijkhuizen.nl

Download onze app
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SAMEN OP WEG
• Tankstations voor 24/7 tanken
• Tankinstallaties voor land- en tuinbouw
• Tevens brandstof en smeermiddelen
(bulk en verpakt)
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