NOORD-AMERIKA
Zakelijke kansen in Noord-Amerika maximaal benutten?
Wij denken in opportunities!

De geografische landschappen en de uiteenlopende kwaliteit van infrastructuur van
Noord-Amerika kunnen een uitdaging vormen. Zo gelden er in de VS en Canada per
staat of provincie strenge regels voor het maximaal te beladen gewicht van de
container of projectlading, om onder andere de vaak in slechte staat verkerende
infrastructuur te beschermen.
Om succesvol zaken te doen in zowel Canada als de Verenigde Staten is het belangrijk
om te investeren in lokale kennis, langdurige relaties en de juiste zakenpartners. Dit
geldt ook voor de logistieke sector. Onze specialisten kennen de regio als geen ander
en dankzij de nauwe relatie met onze agenten staan wij zeer dichtbij de
Noord-Amerikaanse markt.
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Your logistic partner
• sea transport • air transport • land transport • local handling

Na de aanslagen van 11 september 2011 zijn er zeer strenge veiligheidsmaatregelen
van kracht. Hiervoor zijn door de overheden zogeheten ACI / AMS en ISF fillings in
het leven geroepen. Ook voor deze en andere lokale douane formaliteiten, kunt u
rekenen op onze expertise.

“Zeevracht, luchtvracht en lokaal transport in alle uithoeken van
Noord-Amerika, van Hawaï tot Alaska,
wij verzorgen het!”

Goederen vervoeren naar of vanuit Noord-Amerika zonder de Nederlandse bodem
aan te doen? Dankzij geavanceerde IT oplossingen en track en trace systemen kunnen wij het gehele supplychainmanagement voor uw cross trade zending optimaal
verzorgen.
Met ruim 30 jaar ervaring zijn wij een serieuze speler op de markt als het aankomt op
het vervoeren van specialistische producten zoals agrarische bouwmaterialen, projectlading en gekoelde producten in reefers. Wij bieden een combinatie van de beste
service en de scherpste tarieven. Onzorgen is onze missie!

Ervaar het zelf! Neem voor verdere informatie of het opvragen van een
offerte contact op met onze Noord-Amerika specialist Roderik van Rosse.

+31 (0)10 - 303 73 03

info@jordex.com

