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De drie diensten van Brinks leveren samen alle schakels van 

de logistieke keten die u als ondernemer of particulier nodig 

heeft om goederen op een veilige en economische manier te 

beheren, distribueren en vervoeren. Wij streven hierbij naar 

een optimale toegevoegde waarde. Brinks investeert daarom 

in zogenoemde Added Value Services (AVS). Added Value 

Services zijn diensten, waarmee wij u nog meer logistieke en 

administratieve taken uit handen kunnen nemen. 

Transport en logistiek zijn cruciale processen in de 

bedrijfsvoering van vrijwel elke organisatie. Brinks streeft naar 

een optimale uitvoering van deze processen. Om die reden zijn 

wij voortdurend op zoek naar verbetering van onze logistieke 
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diensten en producten. Op die manier leveren wij een bijdrage 

aan de kwaliteit, veiligheid en effi ciëntie van de bedrijfsvoering 

van onze opdrachtgevers.

Met een samenhangend pakket van diensten en producten 

spelen wij optimaal in op de logistieke behoeften en wensen 

van onze klanten. Door een uitgekiende combinatie tussen 

onze logistieke dienstverlening en onze transport- en opslag-

faciliteiten kunnen wij het hele traject van order tot afl evering 

verzorgen, inclusief voorraadbeheer en eindleveranties. 

De kernwaarden van Brinks zijn:

Brinks Transport Rijssen BV is een logistiek dienstverlener, die 

thuis is in alle segmenten van de logistieke markt.  Brinks zorgt 

ervoor dat uw goederen op de juiste tijd, op de juiste plaats, op 

de beste manier en tegen een redelijke prijs worden afgeleverd. 

Maar Brinks is méér dan alleen een transportbedrijf. 

Brinks Transport Rijssen BV levert logistieke totaal-oplossingen 

op maat. U als klant bepaalt hoe ver onze dienstverlening 

precies moet gaan. Door ons uitgebreide dienstenpakket 

kunnen we voor elke situatie de beste oplossing realiseren. 

De organisatie van Brinks Transport Rijssen BV bestaat uit drie 

diensten, die elkaar aanvullen en versterken. 

Brinks Transport & Distributie vervoert en distribueert 

diverse ladingen; van keukens tot badkamers en van meubilair 

tot horeca-interieurs. Wij vervoeren ook complete ladingen, 

zoals palletladingen en allerhande stuk- en zakgoed.

Brinks Warehousing slaat uw voorraden voor korte of 

langere tijd op, zodat u uw voorraadkosten tot een minimum 

kunt beperken. Bent u een ondernemer zonder magazijn? 

Geen probleem, wij verzorgen uw opslag en voorraadbeheer, 

inclusief het samenstellen en afl everen van de bestellingen van 

uw opdrachtgevers.    

Brinks Verhuizingen & Inboedelopslag verzorgt nationale 

en internationale verhuizingen van zowel bedrijven als 

particulieren, over land en over zee. U kunt uw inventaris en 

inboedel dan laten opslaan in een geventileerde container 

van Brinks, zo lang als dat nodig is. Deze containers worden 

opgeslagen in een verwarmde en beveiligde ruimte. 

trekkers en opleggers (city-, schuifzeilen- en kastenopleggers)

kleine vrachtwagens (tot 7,5 ton) voor stadsdistributie en 

bestelbusjes voor koeriersdiensten.

Al onze vrachtwagens en opleggers zijn voorzien van een 

laadklep of een meeneem heftruck (kooiaap).

Het magazijn is het zenuwcentrum van Brinks. Vanuit ons 

magazijn coördineren wij de opslag, het voorraadbeheer 

en de distributie van onze opdrachtgevers. Dankzij ons 

geautomatiseerde Warehouse Management System  (WMS) 

gebeurt dit op een effi ciënte manier, zodat uw kosten en risico’s 

tot een minimum worden beperkt. Het WMS neemt u ook veel 

administratieve rompslomp uit handen. 

Ons magazijn

Onze medewerkers zijn professionele dienstverleners. Ze 

voldoen aan alle actuele eisen op het gebied van veiligheid 

en vakbekwaamheid. Zij weten in te spelen op uw speciale 

wensen en denken proactief met u mee. 

Het wagenpark van Brinks Transport Rijssen BV bestaat uit:

vrachtwagens en aanhangers, voorzien van wisselsystemen 

voor afzet- en (zee)containers;

afzetcontainers/schuifzeilcontainers, geschikt voor o.a. 

distributie en palletvervoer

Onze medewerkers

Ons wagenpark

BRINKS TRANSPORT RIJSSEN BV



en onze chauffeurs is gespecialiseerd in (stads)distributie. Een 

keuken afl everen op ‘drie hoog achter’ in hartje Amsterdam 

is voor ons geen enkel probleem. Wij leveren voor dit doel de 

juiste vrachtwagen, een deskundige chauffeur en een handige 

assistent. Inclusief de vergunning of ontheffi ng die steeds vaker 

nodig is om in de binnenstad te kunnen laden en lossen. 

Wij kunnen uw goederen, zoals keukens en meubels, ook 

specifi ek voor u vervoeren. Dit klantspecifi eke vervoer vindt 

plaats vanaf uw bedrijf of ons magazijn, met behulp van onze 

afzetcontainers/trailers, naar uw opdrachtgever. Dit verzorgen 

wij desgewenst inclusief montage, plaatsing of inrichting. 

Desgewenst huizen wij een compleet kantoor of schoolgebouw 

voor u in. In samenwerking met Brinks Verhuizingen & 

Inboedelopslag is Brinks Transport & Distributie tot veel in 

staat! 

 

U krijgt laat in de middag een spoedbestelling van een klant; 

uw vracht moet uiterlijk morgenvroeg worden afgeleverd. Wij 

gaan op elk gewenst moment op pad om uw klant tevreden 

te stellen. 

In het geval van klantspecifi ek vervoer kunnen we bij u ook 

een oplegger plaatsen. Uiteraard kunnen wij uw kostbare en 

kwetsbare artikelen ook zelf voor u inladen.  

Flexibiliteit en maatwerk zijn handelsmerken van Brinks 

Transport & Distributie. Het is onze uitdaging om zo goed 

mogelijk te voldoen aan de speciale wensen van uw klanten. 

Klantspecifi ek vervoer

Flexibiliteit en maatwerk

TRANSPORT &  DISTRIBUTIE
Brinks Transport & Distributie levert uw goederen niet alleen op 

tijd en op het juiste adres, maar vervoert uw vracht ook op de 

meest vakkundige en effi ciënte manier. Dankzij ons Transport 

Management Systeem (TMS) kunnen wij een optimale prijs- 

kwaliteitverhouding bereiken en kunt u uw order op elk 

gewenst moment invoeren en volgen.   

Brinks Transport & Distributie vervoert en distribueert vrijwel 

alles, en dat in heel Europa. Wij hebben veel ervaring in het 

transport van keukens, badkamers, meubilair, kantoorinventaris, 

interieurs, archieven, zonwering, palletladingen en allerhande 

zak- en stukgoed. 

Van producent naar groothandel, van groothandel naar 

detailhandel, van de winkel naar de consument: wij kunnen elke 

schakel van de logistieke keten optimaal invullen. Bent u een 

ondernemer zonder voldoende opslagruimte? Wij kunnen het 

hele traject van uw leverancier tot uw klant voor u uitvoeren, 

zodat u zich kunt richten op uw commerciële kernactiviteiten.

 

De vraag naar eindleveranties neemt toe. Particulieren zoeken 

en kopen hun inventaris steeds vaker via internet bij elkaar. En 

de meeste consumenten vervoeren hun nieuwe meubels liever 

niet zelf. 

Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om bestellingen 

op tijd bij de klant af te leveren. Het verkeer wordt alleen maar 

drukker. In de binnensteden is er bijna geen doorkomen 

meer aan, als ze al niet zijn afgesloten voor voertuigen. Door 

deze ontwikkelingen is eindleverantie in stedelijk gebied een 

complexe specialisatie geworden. 

Besteed uw eindleveranties en (stads)distributie daarom uit 

aan Brinks Transport & Distributie. Een deel van ons wagenpark 

Van keukens tot zonwering

Particuliere leverantie en distributie

De beste manier,   

                     de juiste tijd 

                                 en de juiste plaats
•  van producent naar groothandel   

•  van groothandel naar detailhandel

•  van de winkel naar de consument



Management Systeem (TMS), zodat wij uw artikelen, orders en 

vrachten op elk moment kunnen traceren. U kunt het spoor 

van uw goederen, opdrachten en transporten via onze website 

ook zelf volgen. Even inloggen en u ziet direct wat de stand van 

zaken is!

U kunt gebruikmaken van het openbare gedeelte van ons 

magazijn, maar ook een specifi ek gedeelte van ons magazijn 

afhuren. Dat gedeelte wordt dan specifi ek voor uw bedrijf 

gereserveerd en naar uw wensen ingedeeld en ingericht. U 

heeft dan uw eigen distributiemagazijn, maar zonder de hoge 

kosten en administratieve lasten van eigen magazijnbeheer. 

Vanuit uw distributiemagazijn kunnen wij de orders van uw 

klanten picken, samen-stellen, transporteren en distribueren. En 

natuurlijk de voorraadaanvoer van uw leveranciers coördineren 

en afhandelen.

U kunt het hele logistieke traject van uw leveranciers tot uw 

klanten volledig aan ons uitbesteden, inclusief de zeevracht of 

luchtvracht, planning en administratieve (douane) afhandeling 

daarvan. Wij investeren voortdurend in zogenoemde Added 

Value Services (AVS). Dit zijn diensten die waarde toevoegen aan 

het logistieke traject, zoals voorraadbeheer, orderadministratie, 

assemblage, retourafhandeling en advisering.  

U bepaalt zelf hoever onze logistieke dienstverlening moet 

gaan. De regie ligt volledig bij u. Brinks Warehousing levert het 

maatwerk dat u wenst, en legt de afspraken daarover vast in 

een helder en fl exibel contract. 

Uw eigen distributiecentrum of 
public warehouse

Added Value Services (AVS)

De regie ligt bij u

 

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een prachtig 

product en een doordachte marketing hebben alleen effect, als 

het logistieke traject van inkoop tot eindleverantie minstens 

even goed is. Brinks Warehousing maakt de logistieke schakel 

in uw bedrijfsvoering ijzersterk. Daarnaast kunnen wij uw 

magazijn- en voorraadkosten aanzienlijk beperken.  

Door onze ligging aan de A1 en vlakbij Duitsland zijn wij ook in 

geografi sch opzicht uw ideale logistieke partner. 

De afstand tussen producent en consument wordt steeds 

groter. Producenten verplaatsen hun productie steeds 

vaker naar lageloonlanden. Ondernemers en consumenten 

bestellen hun artikelen via internet over de hele wereld. Deze 

ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor opslag, distributie 

en voorraadbeheer. 

Als leverancier wilt u investeren in een goed en betrouwbaar 

product, maar u heeft natuurlijk geen behoefte aan dure 

distributiemagazijnen. Bij Brinks Warehousing kunt u de 

magazijnruimte huren die u voor korte of langere tijd nodig 

heeft. Ook kunnen wij vanuit ons magazijn uw distributie en 

voorraadbeheer verzorgen. 

Ons magazijn is een logistiek centrum met een effectieve 

oppervlakte van maar liefst 16.000 m². In en vanuit dit 

centrum verzorgen wij de op- en overslag van onder andere 

meubels, badkamers, sauna’s, beursstands, interieurs, scooters, 

fi etsen, keukens, pallets, stuk- en zakgoed. 

Ons logistiek centrum is ook uitstekend uitgerust voor 

crossdocking (doorvoer van goederen). 

Met ons Warehouse Management Systeem (WMS) plannen en 

coördineren wij alle goederenbewegingen naar, in en vanuit 

ons logistiek centrum. Dit WMS is gekoppeld aan ons Transport 

W A R E H O U S I N G

Van producent naar consument

Logistiek centrum

De logistieke 

       schakel in uw 

    bedrijfsvoering    bedrijfsvoering    bedrijfsvoering

• Warehouse Management Systeem (WMS)

• uw eigen distributiemagazijn

• 16.000 m² magazijn

• crossdocking

16.000 m² magazijn



Elke verhuizing is anders. De omvang, aard en samenstelling 

van de inboedel is elke keer weer anders. Hetzelfde geldt voor 

de omstandigheden op het ophaal- en afl everadres en de 

afstand tussen beide adressen.  

Om uw persoonlijke omstandigheden goed in te schatten 

neemt onze verhuisadviseur uw verhuizing eerst samen met u 

door. Dit gebeurt bij u thuis. Op die manier kunnen we samen 

de beste aanpak bepalen en kunnen wij u het benodigde 

maatwerk leveren. 

Onze verhuisadviseur overlegt met u ook over de activiteiten 

die u zelf wilt doen, en de werkzaamheden die wij beter voor 

u kunnen doen. 

Heeft u tijdelijk geen ruimte voor uw inboedel, bijvoorbeeld 

omdat u uw huis gaat verbouwen? U kunt uw kostbaarheden 

dan tijdelijk opslaan in onze containers. Wij kunnen deze 

containers voor u inpakken, maar u mag dat ook zelf doen. 

De ingepakte containers worden bij ons veilig en verwarmd 

opgeslagen en niet eerder geopend dan wanneer u daarom 

vraagt. 

Onze containers zijn speciaal uitgerust voor de opslag van 

kostbare goederen, waardoor uw spullen in een uitstekende 

conditie blijven. 

Brinks Verhuizingen & Inboedelopslag is een Erkende Verhuizer. 

Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij aan de eisen van dit 

certifi caat voldoen. Dit garandeert 

dat wij onze vakbekwaamheid op 

peil houden en uw verhuizing door 

vakmensen wordt uitgevoerd.  

Ter land, ter zee 

en ter lucht…

Erkende Verhuizer

Maatwerk

Tijdelijke opslag

Brinks Verhuizingen & Inboedelopslag heeft meer dan honderd 

jaar ervaring. Deze lange traditie betaalt zich zich uit in onze 

kennis en deskundigheid. Om uw inboedel of archief te 

verhuizen bestaan er voor ons letterlijk geen grenzen. Over 

land, over zee of door de lucht: wij zorgen dat uw kostbare 

spullen correct worden vervoerd, afgeleverd en geplaatst.  

U gaat verhuizen. Uw nieuwe huis is beschikbaar en nu moeten 

uw meubels en andere spullen daar naar toe. Brinks zorgt 

ervoor dat uw goederen op een veilige en effi ciënte manier 

worden vervoerd. Hiermee beperken wij de kosten en risico’s 

van uw verhuizing. 

Een verhuizing is iets anders dan het ‘schuiven met dozen’. U 

wilt dat er zorgvuldig met uw kostbaarheden wordt omgegaan, 

en dat uw spullen in de juiste volgorde en op een handige 

manier worden aangevoerd en in uw huis worden geplaatst. Wij 

nemen u deze zorg graag uit handen en geven uw persoonlijke 

situatie, eisen en wensen de grootst mogelijke aandacht.   

Een verhuizing is een logistiek proces. Dit proces 

bestaat uit de volgende activiteiten: 

inpakken

vervoeren

afl everen

uitpakken

monteren

plaatsen.

Wij stemmen deze activiteiten nauw op elkaar af, zodat uw 

verhuizing effi ciënt en snel verloopt en er geen onnodige 

schade ontstaat. 

Persoonlijke zorg en aandacht

Logistiek proces

Zorgeloos verhuizen 

voor minder 

dan je denktdan je denkt

VERHUIZINGEN  &  INBOEDELOPSLAG

• inpakken

• vervoeren

• afl everen

• uitpakken

• monteren

• plaatsen

bestaat uit de volgende activiteiten: 



I N N O V A T I E
markt te overleven zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en effi ciëntie 

van doorslaggevend belang. Een belangrijke innovatie in dit 

verband is het zogenoemde tracking en tracing. Via GPRS staat 

het Transport Management Systeem (TMS) van Brinks Transport 

Rijssen BV direct in verbinding met de boordcomputer van 

onze vrachtwagens. Onze planners weten daardoor altijd waar 

onze vrachtauto’s en ladingen zich bevinden. Hierdoor kunnen 

vervoersopdrachten en rijroutes nog tijdens 

de rit worden bijgesteld. Op deze manier 

benutten we onze transportcapaciteit 

optimaal en verbeteren we de 

effi ciëntie van onze aanrijroutes.

Via de boordcomputer werken de 

chauffeurs en planners continu met 

elkaar samen om uw bestelling op tijd 

af te leveren. 

Kwaliteit is doen wat  je belooft. En dat lukt in de logistiek alleen 

als alle goederenbewegingen voldoende transparant zijn. 

Zodat we kunnen controleren of we onze afspraken nakomen. 

Daarom investeren wij voortdurend in ons Warehouse 

Management Systeem (WMS). Wij registreren alle goederen 

vanaf het moment van ontvangst. Met deze registratie kan 

het WMS de goederenstromen in de juiste planningsvolgorde 

afhandelen. Dankzij de registratie biedt het WMS actuele (‘real 

time’) informatie over de exacte locaties en niveaus van alle 

voorraden in ons distributiecentrum. U als klant kunt deze 

informatie via onze website opvragen. Transparanter kan niet! 

Kwaliteit en automatisering

vervoersopdrachten en rijroutes nog tijdens 

de rit worden bijgesteld. Op deze manier 

elkaar samen om uw bestelling op tijd 

Wij doen wat wij beloven!

Voor Brinks is vernieuwing geen doel op zich. Wij investeren 

alleen in innovatie, als dat een toegevoegde waarde oplevert. 

En die toegevoegde waarde drukken wij niet alleen uit in 

euro’s. Brinks besteedt veel aandacht aan maatschappelijk

verantwoord ondernemen. En daarom investeren wij niet 

alleen in kwaliteit en effi ciëntie, maar ook in veiligheid en 

duurzaamheid. Mens en maatschappij vragen daarom! 

Wanneer u deze waarden met ons deelt, kunnen wij veel voor 

elkaar betekenen. 

Ons wagenpark en ons distributiecentrum voldoen aan de 

actuele wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, 

milieu en duurzaamheid. Onze vrachtwagens zijn uitgerust 

met relatief schone en zuinige motoren. 

Onze magazijnen blijven met een energiezuinig en 

thermostaatgevoelig verwarmingssysteem op temperatuur. 

Met dit systeem gebruiken we niet meer energie dan nodig is, 

en beschermen we uw goederen tegen vocht. 

We scholen onze medewerkers regelmatig bij met nieuwe 

ontwikkelingen, zodat zij veilig, effi ciënt en vakkundig hun 

werk kunnen doen. Ook bij het onderhoud, de vervanging 

en de uitbreiding van ons wagenpark houden we de nieuwe 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat we optimaal 

kunnen profi teren van nieuwe voertuigtechnieken. 

Als gevolg van onder andere schaalvergroting, de strenge rij- en 

rusttijden en de alsmaar groeiende fi les staan de marges in de 

transportsector fl ink onder druk. Ondertussen neemt de vraag 

naar fl exibiliteit en maatwerk toe. Uw klanten willen immers 

fl exibele leveringsvoorwaarden en korte levertijden. Om in deze 

Veiligheid en duurzaamheid

Tracking en tracing

Investeren in kwaliteit, 

              veiligheid,  effi ciëntie 

                              en duurzaamheid

I N N O V A T I E

• kwaliteit

• betrouwbaar

• effi ciënt

• korte levertijd

• veiligheid



Postbus 159

7460 AD Rijssen

Butaanstraat 12

7463 PG Rijssen

T. (0548) 53 86 98

F. (0548) 36 62 28

info@brinkstransport.nl

www.brinkstransport.nl

                                 uw partner in 
TRANSPORT & LOGISTIEK


