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Logispan heeft een uitgebreid Europees netwerk van vrachtwagens. Dagelijks 

vervoeren onze chauffeurs uiteenlopende biomassaproducten, resthout afkomstig van 

de houtindustrie en losgestorte agrarische producten naar uiteenlopende adressen 

in Duitsland, de Benelux, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. Ons professionele 

team is iedere dag opnieuw gemotiveerd om de producten op tijd en in goede orde bij 

onze klanten af te leveren. Al onze vrachtwagens transporteren bovendien volgens de 

GMP+ normering, waardoor het ook mogelijk is om diervoeding te transporteren.

Onze afdeling is de spin in het web binnen de organisatie. Uiteraard zijn wij 

verantwoordelijk voor alle transportactiviteiten binnen onze verschillende BV’s. Maar 

onze hoofdtaak concentreert zich op het verzorgen van alle in en verkochte vrachten. 

Binnen onze BV plannen we zo’n ca. 10.000 vrachten per jaar. Dat doen wij door 

gebruik te maken van een serie Duitse en Nederlandse charters, een eigen vrachtauto- 

walkingfloor combinatie. En, voor ons ook zeer belangrijk, een hele groep betrouwbare 

externe partijen die wekelijks vaste ritten van ons overnemen en andersom. Door werk 

met elkaar uit te wisselen ontstaan de meest efficiënte rondjes en wordt rijden zonder 

lading naar een minimum beperkt. 

We zijn dagelijks op zoek naar betrouwbare partners waarmee we kunnen verder 

bouwen aan onze organisatie. Ben je nou benieuwd wat wij voor elkaar kunnen 

betekenen? Neem contact met Jeroen of Roel op, de gegevens staan op de volgende 

pagina. Of kijk even bij de openstaande ritten van deze week. 
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Door middel van transparante afspraken weet je als chauffeur waar je aan toe bent. 

Betrouwbaarheid staat hoog in het vaandel, we doen wat we zeggen, no nonsens!

Logispan staat voor flexibiliteit, zekerheid en betrouwbaarheid

+31 653654175

+31 595252158

r.jonkman@logispan.nl

Neem contact op met Roel

+31 655495789

+31 595252157

j.bos@logispan.nl

Neem contact op met Jeroen
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Gebieden waar we werkzaam zijn



Neem contact op

+31 595443617 / +31 595441653

info@logispan.nl

Het Aanleg 21 - 9951 SJ Winsum


