AFRIKA
De potentie van dit immense continent in combinatie met belangrijke transportknooppunten maken Afrika veelbelovend.

Afrika wordt gezien als één van de grootste groeimarkten. Steeds meer Europese
bedrijven richten zich op de Afrikaanse economie. De logistieke dienstverlening kan
nog wel eens voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Het is dan een geruststellende
gedachte dat de experts van Jordex aan uw zijde staan.
Sinds jaar en dag werken wij samen met de grote rederijen alsmede met niche
rederijen die gespecialiseerde diensten op drukke lijnroutes aanbieden in Afrika. Wij
kennen er de weg en de spelregels. Of het nou gaat over het leggen van contacten,
het vinden van de juiste routing of douaneafhandeling, wij kunnen bruggen slaan.
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Your logistic partner
• sea transport • air transport • land transport • rail transport

Onze klanten exporteren en importeren veelal projectlading, agrarische producten
en voedingsmiddelen. Deze temperatuurgevoelige producten gaan deels in reefercontainers. West-Afrika heeft een levendige olie-industrie. Dit zien we terug in de
toename van containers naar de westkust. Oost-Afrika kent daarentegen een groei in
de export van bloemen, groenten en fruit.

“Op zoek naar een logistieke partner
voor zee- en luchtvracht naar Afrika?
Laat ons uw vertrekpunt zijn.”

Om toezicht te houden op het cross trade-, export- en importverkeer wordt in veel
Afrikaanse landen een Waiver document gebruikt. Dit wordt ook wel Cargo Tracking
Note genoemd. De plicht van het indienen van het document is ingesteld door de
regering om het land van bestemming in de ‘pre-arrival fase’ te voorzien van informatie over de lading.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een serieuze speler op de Afrikaanse markt. Wij
zorgen ervoor dat, afgestemd op de specifieke wensen, de meest efficiënte vervoerswijze wordt gekozen. Zorgeloos transport en afhandeling. Zo wilt u zakendoen in
Afrika!

Ervaar het zelf! Neem voor verdere informatie of het opvragen van een
offerte contact op met onze Afrika specialist Joey Verbrugge.
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