Uw betrouwbare partner in al uw sneltransporten

Sneltransport nodig? Bel De Vliegende Hollander Koeriersdiensten! Als bekend koeriersbedrijf uit
Gorinchem zijn wij actief in uiteenlopende koeriersdiensten. Wij werken voor zowel particulieren als
bedrijven en zorgen voor tijdige levering van al uw pakketten.
Met een wagenpark van de laatste modellen kunnen wij u de snelheid en de servicegerichtheid
garanderen die u van ons gewend bent. Met een team van professionele koeriers die de ervaring en
de kennis hebben weten wij elke (spoed)klus tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers uit te
voeren.

Wij kunnen u de volgende diensten aanbieden:


Koeriersdiensten

Heeft u een zending die direct door moet naar uw klant? Bel ons en binnen een half uur komen wij
de zending bij u ophalen en rijden meteen door naar uw klant. U kunt ons 24 uur per dag en 7 dagen
in de week bellen voor uw zending. Wij beschikken over diverse bestelwagens van klein tot groot,
waaronder één bestelbus met laadklep.


Week bezorgingen

Heeft u een zending te versturen, maar er is niet echt spoed mee. Profiteer dan van onze nieuwe
service “Week bezorgingen”, voor iedere werkdag die we extra hebben om uw zending af te leveren
bij uw klant krijgt u extra korting per gefactureerde kilometer. Deze korting kan oplopen tot 25
eurocent per kilometer. Zo krijgt u per extra werkdag 5 eurocent korting met een maximum van 5
werkdagen. Staat uw zending bijvoorbeeld vanaf maandagmiddag klaar en moet het er uiterlijk
donderdag zijn krijgt u een korting van 15 eurocent per kilometer. En dit alles met de service en
betrouwbaarheid die u van ons gewend bent, de koerier komt pas op het moment dat uw zending
daadwerkelijk vervoerd wordt bij u langs om te laden en gaat vrijwel direct door naar plaats van
bestemming. Dus geen kans dat uw spullen kwijt of beschadigd raken bij het vervoer en overladen
van de ene auto of depot naar de ander auto of depot.


Postbusservice

Geen tijd om ’s ochtends uw postbus te legen of om nieuwe post af te leveren op het postkantoor?
Dan kunt u bij ons gebruik maken van onze “Postbusservice”. Naar wens kunnen wij iedere dag uw
postbus legen en/of uw post afgeven op het postkantoor. Informeer bij ons naar de voordelige
tarieven.


Chauffeursdiensten

Beschikt u zelf over een bestelwagen, maar heeft u geen chauffeur tot uw beschikking, dan kunt u bij
ons een chauffeur inhuren. U betaalt alleen de uren die de chauffeur daadwerkelijk voor u werkt.
De tijd gaat in vanaf het moment dat de chauffeur bij u binnenstapt en eindigt op het moment dat hij
weer bij u weggaat.
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