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EXPRESS

Met onze express services kunnen wij snel schakelen, met aandacht voor detail en echte zorg voor u 
en uw zending. Als onafhankelijk bedrijf zijn wij in staat om wereldwijd al uw transporten, door onze 
partners, uit te laten voeren met behoud van een zeer persoonlijke relatie. Of het nu gaat om uw 
Express, Economy verzending of uw Sameday verzending. Volledige inzet van onze teams en een 
persoonlijke service, dat is Seabourne.

GEPLANDE - EN TIJDS LEVERINGEN | ‘SAMEDAY’ SERVICE | GEVAARLIJKE GOEDEREN | KUNST, 
ANTIEK & VEILINGEN | ON - BOARD KOERIERS | WEGTRANSPORT | IMPORT & EXPORT DIENSTEN

FREIGHT

Niet alleen op land en in de lucht is Seabourne sterk maar ook in het transport via water of het 
spoor. Vanuit onze locaties in Rotterdam en Nieuw-Vennep en onze speciaal geselecteerde partners 
met een internationale service, bedient Seabourne de hele wereld. Onze teams reageren snel en 
met onze uitzonderlijke en persoonlijke service zijn zij 24/7, altijd bereikbaar.

Heeft u een bijzondere zending? Seabourne heeft ervaring in speciale transporten. Met onze 
specialisten verzorgen wij het vervoer van levende vis, kunst- en veilingobjecten, wijn, olie en gas, 
maar ook gevaarlijke sto� en. We bieden een uitgebreide en betrouwbare service die kan worden 
toegepast voor elk project.

LUCHTVRACHT | ZEEVRACHT | SPOORTRANSPORT 

SUPPLY CHAIN | WAREHOUSING

Met het warehousemanagement systeem biedt Seabourne opslag oplossingen in de distributie 
keten. Van een geïntegreerde operatie, orderverwerking en opslag tot aan de distributie. Met een 
e�  ciënte manier van opslaan, beheren en rapporteren van de voorraad willen wij u ontzorgen. Hoe 
complex ook, uw wens staat centraal.

ORDERVERWERKING | VOORRAADBEHEER | DISTRIBUTIE | REVERSE LOGISTICS

MAIL SERVICE

Met onze mailservice 
verzorgen wij, 
kostene� ectief uw 
mailing. Van verpakking, 
adresseren en distributie 
via ons wereldwijde 
postale distributie 
netwerken.

30 JAAR ERVARING
WERELD DEKKING 
FLEXIBEL

SOLUTIONS

Bent u fabrikant, importeur, distributeur of een groothandel? Voor elke bedrijfssector biedt 
Seabourne technische oplossingen binnen de logistiek. Betrouwbaar en kostene� ectief verzorgen 
wij bijvoorbeeld uw verwerking van retouren, verpakkingen of de inspectie en controle ten aanzien 
van uw producten. Met onze solutions nemen wij uw zorgen uit handen en denken wij samen met u 
in oplossingen.

VERPAKKEN | RETOUREN | INSPECTIE | CONTROLE | GRAVERINGEN 

SEABOURNE GROUP HEEFT EEN BREED SCALA AAN DIENSTEN DIE KUNNEN WORDEN 
AFGESTEMD OP UW WENSEN. MET AANDACHT, OOG VOOR DETAIL EN ZORG VOOR U 
EN UW ZENDING. 

Seabourne is opgericht in 1962 door de toen 17-jarige, wijlen Sir Clive Bourne. Begonnen vanuit een telefooncel in Shoreditch begon hij een onafhankelijke 
logistieke dienst. En is uitgegroeid tot de leidende express dienst van nu. Van oudsher heeft Seabourne group, ho� elijkheid en service hoog in het vaandel 
staan. Met onze kernwaarden, snelle responstijden, een persoonlijke en professionele service, verzorgen wij de complete afhandeling van uw transport.

GO ON, SET US
A CHALLENGE.

1219SEA_brochure NL-CMYK.indd   3-41219SEA_brochure NL-CMYK.indd   3-4 18/12/2019   16:5618/12/2019   16:56



EXPRESS

Met onze express services kunnen wij snel schakelen, met aandacht voor detail en echte zorg voor u 
en uw zending. Als onafhankelijk bedrijf zijn wij in staat om wereldwijd al uw transporten, door onze 
partners, uit te laten voeren met behoud van een zeer persoonlijke relatie. Of het nu gaat om uw 
Express, Economy verzending of uw Sameday verzending. Volledige inzet van onze teams en een 
persoonlijke service, dat is Seabourne.

GEPLANDE - EN TIJDS LEVERINGEN | ‘SAMEDAY’ SERVICE | GEVAARLIJKE GOEDEREN | KUNST, 
ANTIEK & VEILINGEN | ON - BOARD KOERIERS | WEGTRANSPORT | IMPORT & EXPORT DIENSTEN

FREIGHT

Niet alleen op land en in de lucht is Seabourne sterk maar ook in het transport via water of het 
spoor. Vanuit onze locaties in Rotterdam en Nieuw-Vennep en onze speciaal geselecteerde partners 
met een internationale service, bedient Seabourne de hele wereld. Onze teams reageren snel en 
met onze uitzonderlijke en persoonlijke service zijn zij 24/7, altijd bereikbaar.

Heeft u een bijzondere zending? Seabourne heeft ervaring in speciale transporten. Met onze 
specialisten verzorgen wij het vervoer van levende vis, kunst- en veilingobjecten, wijn, olie en gas, 
maar ook gevaarlijke sto� en. We bieden een uitgebreide en betrouwbare service die kan worden 
toegepast voor elk project.

LUCHTVRACHT | ZEEVRACHT | SPOORTRANSPORT 

SUPPLY CHAIN | WAREHOUSING

Met het warehousemanagement systeem biedt Seabourne opslag oplossingen in de distributie 
keten. Van een geïntegreerde operatie, orderverwerking en opslag tot aan de distributie. Met een 
e�  ciënte manier van opslaan, beheren en rapporteren van de voorraad willen wij u ontzorgen. Hoe 
complex ook, uw wens staat centraal.

ORDERVERWERKING | VOORRAADBEHEER | DISTRIBUTIE | REVERSE LOGISTICS

MAIL SERVICE

Met onze mailservice 
verzorgen wij, 
kostene� ectief uw 
mailing. Van verpakking, 
adresseren en distributie 
via ons wereldwijde 
postale distributie 
netwerken.

30 JAAR ERVARING
WERELD DEKKING 
FLEXIBEL

SOLUTIONS

Bent u fabrikant, importeur, distributeur of een groothandel? Voor elke bedrijfssector biedt 
Seabourne technische oplossingen binnen de logistiek. Betrouwbaar en kostene� ectief verzorgen 
wij bijvoorbeeld uw verwerking van retouren, verpakkingen of de inspectie en controle ten aanzien 
van uw producten. Met onze solutions nemen wij uw zorgen uit handen en denken wij samen met u 
in oplossingen.

VERPAKKEN | RETOUREN | INSPECTIE | CONTROLE | GRAVERINGEN 

SEABOURNE GROUP HEEFT EEN BREED SCALA AAN DIENSTEN DIE KUNNEN WORDEN 
AFGESTEMD OP UW WENSEN. MET AANDACHT, OOG VOOR DETAIL EN ZORG VOOR U 
EN UW ZENDING. 

Seabourne is opgericht in 1962 door de toen 17-jarige, wijlen Sir Clive Bourne. Begonnen vanuit een telefooncel in Shoreditch begon hij een onafhankelijke 
logistieke dienst. En is uitgegroeid tot de leidende express dienst van nu. Van oudsher heeft Seabourne group, ho� elijkheid en service hoog in het vaandel 
staan. Met onze kernwaarden, snelle responstijden, een persoonlijke en professionele service, verzorgen wij de complete afhandeling van uw transport.

GO ON, SET US
A CHALLENGE.

1219SEA_brochure NL-CMYK.indd   3-41219SEA_brochure NL-CMYK.indd   3-4 18/12/2019   16:5618/12/2019   16:56



SEABOURNE-GROUP.COM

SEABOURNE-GROUP.COM

SEABOURNE GROUP

International Distribution Centre
82 High St, Egham TW 9HE
United Kingdom
seabourne-group.com

EINDHOVEN

Park Forum 1119
5657 HK Eindhoven
+31 (0) 40 235 33 00
einsales@seabourne-group.com

DUITSLAND

Düsseldorf

AMSTERDAM

Schillingweg 1
2153 PL Nieuw Vennep
+31 (0) 252 757 200
amssales@seabourne-group.com

BELGIË

Brussel

GROOT-BRITTANNIË

Egham Surrey | Aberdeen | Basingstoke
Birmingham | Bristol | Glasgow | Northampton

ZUID-AFRIKA

Kaapstad | Johannesburg
Port Elizabeth | Pretoria | Durban

ROTTERDAM

Westblaak 90, Unit 2.07
3012 KM Rotterdam
+31 (0) 10 268 62 60
einsales@seabourne-group.com
amssales@seabourne-group.com
nlfreight@seabourne-group.com

FRANKRIJK

Parijs | Lyon 

AANDACHT, OOG VOOR DETAIL, ZORG VOOR U
EN UW ZENDING. SEABOURNE VERZORGT,
SAMEN MET HAAR NETWERK, WERELDWIJDE,
TIJDIGE EN FULL SERVICE TRANSPORT.
UW ZENDING IS ONZE ZORG.

EXPRESS
FREIGHT

SUPPLY CHAIN
SOLUTIONS

MAIL SERVICES

1219SEA_brochure NL-CMYK.indd   1-21219SEA_brochure NL-CMYK.indd   1-2 18/12/2019   16:5518/12/2019   16:55


