
Met Carca Logistics is transport een zorg minder!

Hebt u een eenmalig logistiek vraagstuk of zoekt u een partij die het projectmatige transport van uw producten 
regelt? 
Wij zijn de tussenpersoon tussen u als  opdrachtgever, en de transporteur. 
Het is onze taak u als opdrachtgever logistiek te ontzorgen; professioneel, servicegericht en altijd tegen een 
scherpe prijs. 

Carca Logistics is een logistieke intermediair gericht op:

• Nationaal en internationaal wegtransport
• Intermodaal grensoverschrijdend transport per trein of boot

Wij begeleiden uw transporten zorgvuldig en koppelen resultaten snel aan u terug.
U bent altijd op de hoogte van de voortgang van de transporten.



SPECIALISME

Carca Logistics beschikt over een netwerk van betrouwbare en ervaren vervoerders. 
Samen met hen garanderen wij u een probleemloos transport. 

Wij zijn specialisten op het gebied van LTL en FTL ladingen van:
• Transport van vloeistoffen, poeders en granulaten (Tank, silo, kipper, walkingfloor)
• ADR, Technisch, Levensmiddelen en diervoeders met Haccp en GMP gecertificeerde vervoerders
• Stukgoed en geconditioneerde transporten

TAUTLINER/MEGA KOEL/VRIES TRAILER KIPPER TRAILER

WALKING FLOOR DRY BULK SILO LIQUID TANK/CONTAINER



• Duitsland

• Frankrijk

• België

• Nederland

• Italië

• Groot Brittannië

• Spanje

• Portugal

• Griekenland

• Turkije

• Kroatië

• Luxemburg

• Polen

• Tsjechië

• Hongarije

• Slovenië

• Slowakije

• Denemarken

• Scandinavië

• Roemenië

• Bulgarije

• Rusland

• Oostenrijk

• Zwitserland

ONZE BELANGRIJKSTE GEBIEDEN



Vracht 
ingeven

Vracht 
toewijzen

Vracht 
volgen

Facturatie

BEGIN TOT EIND PROCES

Transportopdrachten
worden doorgegeven en 
verwerkt in ons 
planprogramma Mendrix

Vrachten worden 
toegewezen aan onze 
transporteurs om te laden/ 
lossen volgens de 
transportopdracht

Elke lading wordt gevolgd
van het moment dat de 
chauffeur arriveert op het
laadadres tot en met het 
afleveren op de
eindbestemming

Carca Logistics staat garant
voor 30 dagen betaling aan
transporteurs

• 1 aanspreekpunt voor
u als klant

• Gespecialiseerde vracht-
planners verzorgen een 
optimale planning en 
vrachtwijze

• Vrachten worden verkocht
met in achtname van alle
specifieke eisen

• Carca Logistics verzorgt, 
indien gewenst, afspraken
met zowel het laad- als 
losadres

• Carca Logistics behandelt
alle contacten met 
transporteurs zelf om tijdig
laden en lossen te 
verzekeren, of in het geval 
van onvoorziene omstandig-
heden dit tijdig te melden 
of eventueel naar alternatieve 
mogelijkheden te zoeken 

• Gestroomlijnde betalings-
verwerking
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TENSLOTTE

Carca Logistics denkt met u mee over de meest efficiënte manier van transport. 
Bij elke oplossing staan kwaliteit, veiligheid en snelheid voorop. Dit koppelen wij voor u aan scherpe prijsstelling. 
Zodat u zeker weet dat uw transport concurrerend geregeld is.

Wij leveren alle voorkomende diensten op het gebied van vloeistoffen, losgestort, 
pallet- en koelgoederen over de weg en intermodaal. Deze diensten worden gekenmerkt door een persoonlijke, 
betrouwbare en snelle service.

Wij streven naar innovatie van onze diensten waarbij een lange-termijnrelatie met onze klanten voorop staat.

Dank u voor uw aandacht. Wij hopen dat we de mogelijkheid krijgen om onze capaciteiten te bewijzen aan u en
uw team.

Met Carca Logistics is transport een zorg minder! 


