
De juiste vervoerder gezocht en gevonden!
Vanaf € 25 per maand wordt u al gevonden op al uw specialismen en/of bestemmingen
Op de databank www.vindvervoerder.nl  vind u bedrijven die 
transport en/of logistiek verzorgen voor derden. Ongeveer 
20.000 verladers (evofenedex leden) die gebruik maken van 
logistieke dienstverleners voor het transporteren van hun 
goederen kunnen hierdoor eenvoudig een geschikte partner 
vinden via 1 loket.

www.vindvervoerder.nl is ook toegankelijk voor alle niet-
evofenedex leden. Onze databank wordt geraadpleegd door 
vele geïnteresseerde bedrijven die op zoek zijn naar een 
betrouwbare partner voor transport en logistiek.

1) Basisabonnement voor *€ 295 per jaar. Vermelding van 
uw bedrijfsgegevens in geel kader inclusief activering van 
alle zoekingangen (op specialismen, bestemmingen en 
transportmiddelen) en tekstblok onder uw adresgegevens. 
Inclusief een sleutel om zelf uw profi el 24/7 te kunnen muteren.

2) Uw bedrijfsnaam tonen met extra hoge prioriteit (blauwe) 
vermelding op de eerste pagina voor *€ 600 per jaar. Bij ieder 
zoekresultaat (naar keuze specialisme of bestemming) staat 
uw bedrijf bovenaan tussen de andere blauwe vermeldingen. 
Inclusief vermelding van uw bedrijfsgegevens met activering 
van alle zoekingangen (op specialismen, bestemmingen en 
transportmiddelen) en tekstblok onder uw adresgegevens. 
Inclusief een sleutel om zelf uw profi el 24/7 te kunnen muteren.

3) Uw banner bij uw specialisme voor  € 900 per jaar. Inclusief 
vermelding van uw bedrijfsgegevens plus logo met activering 
van alle zoekingangen en tekstblok onder uw adresgegevens. 
Zodra iemand op uw specialisme of bestemming zoekt wordt 
uw banner getoond. Inclusief een sleutel om zelf uw profi el 
24/7 te kunnen muteren.

4) Uw banner op de startpagina van www.vindvervoerder.nl voor 
€ 2500 per jaar inclusief vermelding van uw bedrijfsgegevens 
plus logo met activering van alle zoekingangen (op specialismen, 
bestemmingen en transportmiddelen) en tekstblok onder uw 
adresgegevens. Inclusief een sleutel om zelf uw profi el 24/7 
te kunnen muteren. Aangezien banner posities en eerste 
keuzemogelijkheden beperkt zijn is snel reageren gewenst. 
Topposities worden ingedeeld op basis van binnenkomst.

* Voor € 100 per jaar plaatsen wij een logo bij uw vermelding. 
Het is mogelijk om dit logo te linken aan uw website!

Voor nadere informatie en reserveringen kunt u contact 
opnemen met Vincent IJff van Jetvertising b.v.:
Telefoon: (070) 399 00 00
E-mail: vincent@jetvertising.nl

Land van vertrek:

Nederland

Land van bestemming:

- Kies bestemming -

Specialisme van de vervoerder:

- Kies specialisme -

Vorm van transport:

- Kies transportvorm

Uw postcode (vervoerders dichtb):

4 cijfers van uw postcode

 Vind Vervoerder   Reset
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VindVervoerder.nl
Vind uw vervoerder en transporteur snel en eenvoudig

IIn 44 makkelijke stappen 
selecteeertt u

een gescchiikte
looggisstieke dieensttverlener

Profi el

Resultaten

Zoeken

HaCas Transport

Adres Vloeiveld 11 5126RE GILZE, 5126 RE GILZE RIJEN
Telefoon 0161 450030
Fax 0161 450031
E-mail mathe@hacas-transport.nl
Website www.hacastransport.nl
Kvk 18054796
Postadres Postbus 70, 5000 AB, TILBURG

Over HaCas Transport
dé FRANKRIJKSPECIALIST,Groupage Frankrijk dagelijkse vertrekken naar geheel Frankrijk, 
tautliner opleggers, Iso-gesloten en geconditioneerdeopleggers, alle opleggers voorzien van 
laadklep: Parijs, Lille, Nantes, Toulouse, Marseille,Lyon, Metz, Brest, Le Havre, Bordeaux.

Specialismen
Agrarische Producten, Aromaten, Auto Onderdelen, Autobanden, Automotive, Bederfelijke 
waar, Beursgoederen, Boxen, Brood, Cacao, Cacaoboter, Conserven, Consumentengoederen, 
Cosmetica, Crossdocking, Deelladingen, Diervoeders, Distributie, Distributie (Fijnmazig), 
Distributie (Winkel), Distributie Logistiek, Distributievervoer, Dranken

Transport
Wegtransport

Bestemmingen
Frankrijk, Nederland

Vernieuwdewebsite!


