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Introductie

˃ Freight Line Europe is een privé onderneming, goed gestationeerd, toegewijd en 
professioneel Logistiek dienstverlener.

˃ Freight Line Europe is gesitueerd in Maasdijk(NL) en Felixstowe(VK). Vanaf onze hoofdlocatie 
en warehouse in Maasdijk (NL) we sturen we een modern, jong en goed onderhouden vloot 

van vrachtwagens en trailers aan. 

˃ Freight Line Europe investeert in partnerschap. We zetten ons in voor langdurige relaties die 
synergiën van kennis, veiligheid en aanpassingsvermogen voor beide partijen creëren. Het 
delen van kansen en kennis leidt tot topprestaties, zowel kwalitatief als financieel.

˃ Freight Line Europe bedient kwekers, importeurs, exporteurs, verpakkers, retailers en de 
voedselverwerkende industrie.

˃ Het team bestaat uit een uitgebalanceerde mix van toegewijde, ervaren en jonge 
ruimdenkende inventieve mannen en vrouwen. Door continu te investeren in slimme IT-
oplossingen en nieuwe diensten te ontwikkelen, staan we klaar om wederzijds bevredigende 
oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen in 2022 en daarna.



Onze diensten

˃ Jaarrond FTL en LTL service NL – UK / NL – FR / NL – NL / NL – DE en v.v.

˃ Brexit proef; Export documentatie, douane documenten, Elektronische data 
verwerking

˃ Container trucking van zeehaven tot warehouse FLE

˃ Phyto Inspectie (NVWA gecertificeerde locatie)

˃ Crossdock faciliteiten – 21 laad docks

˃ Gekoelde opslag  – 5500m² geconditioneerde warehouse

˃ Containerservice vanaf alle grote havens in VK naar eindbestemming

˃ Forwarding Europa 



Materieel

˃ Vrachtwagens:
˃ 6x2 Volvo en Scania
˃ Euro6
˃ Trimble boordcomputers

˃ Trailers:
˃ Schmitz Cargo Bull
˃ Thermo King koelmachines
˃ 24/7 Track & Trace componenten
˃ Ladingstangen met rails in vloer en dak.

FLE Vloot informatie

Vrachtwagens NL 30 (6x2)

Charters NL 10 jaarrond + 20 seizoen

Vrachtwagens VK 20 (6x2)

Charters VK 10 jaarrond + 30 seizoen

Trailers 120

Huur trailers 15 jaarrond + 25 - 35 seizoen



Materieel
Wasstraat voor eigen vrachtwagens 



Crossdocking & Distributie VK

Dagelijkse leveringen en collectie regio's 
Verenigd Koninkrijk – volledige dekking VK

Hoofd regios:

˃ Kent (Maidstone, Sittingbourne, 
Faversham);

˃ Lincolnshire (Spalding, Boston, Lincoln);
˃ London;
˃ Birmingham, Manchester;
˃ Peterborough;
˃ Evesham.



Hoofdroutes en partners

˃ Vlaardingen (NL) – Felixstowe (VK)
˃ Vlaardingen (NL) – Immingham (VK)

˃ Hoek van Holland (NL) – Harwich (VK)
˃ Hoek van Holland (NL) – Killingholme (VK)
˃ Europoort (NL) – Harwich (VK)
˃ Europoort (NL) – Killingholme (VK)

˃ Coquelles (FR) – Folkestone (VK)



Crossdocking & Distributie FR

Dagelijkse leveringen en collectie regio’s 
Frankrijk – volledige dekking FR

Hoofd regio’s:

˃ Parijs (Rungis, noord en zuid Parijs)
˃ Noord (Lomme, Lens, Wancourt)
˃ Roussilon (Perpignan, Montpellier)
˃ Provence (Marseille, Chateaurenard, 

Cavaillon)
˃ Rhône Alpes (Corbas, Loriol)
˃ Oost (Strassbourg, Metz, Nancy) 
˃ Zuid West (Bordeaux, Toulouse)
˃ West (Rennes, Nantes, Tours)



Crossdocking & Distributie NL

Dagelijkse leveringen en collectie regio’s 
Nederland – volledige dekking NL

Hoofd regio’s:

˃ Venlo regio (Freshpark, Horst, Maasbree);
˃ Vlissingen, Kruiningen;
˃ Rotterdam, Waddinxveen, Bleiswijk;
˃ Westland (Poeldijk, Maasdijk, De Lier);
˃ Utrecht, De Meern, Nieuwegein;
˃ Betuwe regio (Geldermalsen, Tiel, Deil);
˃ Amsterdam regio (Amsterdam, Aalsmeer, 

Rijnsburg).



Forwarding Europa

Dagelijkse leveringen en collectie door Europa

Hoofd regio’s:

˃ (Noord) Duitsland
˃ Frankrijk
˃ Spanje
˃ Ierland
˃ Denemarken
˃ Scandinavië

˃ FTL Projecten (tautliner & koeler)
˃ Reverse Logistics



Partnerschap
˃ FLE gelooft en investeert in langdurige samenwerkingen. Beide partijen hebben winst bij een 

partnerschap. FLE moet een redelijke marge kunnen maken om toekomstige investeringen en het 
bestaan van de aangeboden diensten aan onze partners veilig te stellen. Partners moeten een 
topservice krijgen tegen een eerlijke prijs. Waar voor je geld.

˃ Om tot een partnerschap te komen moet het vertrouwen en de transparantie tussen beide 
partijen evolueren. Zodra er een vertrouwensbasis is, ligt de weg naar transparantie open.

˃ Het delen van informatie resulteert in de meest nauwkeurige tariefstructuur met betrekking tot 
de benodigde services. Een directe behoefte om kostenreductie en een verbeterde CO2 uitstoot.

˃ Het delen van kennis en ervaring zal resulteren in een continu proces van verbetering aan de 
kosten- en kwaliteitskant van de business en leiden tot verfrissende nieuwe concepten.

˃ Slimme ICT-oplossingen verminderen de werkdruk en verkleinen de kans op fouten die kunnen 
leiden tot verstoring van de benodigde dienstverlening.

˃ Het delen van netwerkrelaties zal bijdragen aan nieuwe kansen. Nieuwe kansen leiden weer tot 
kostenbesparing.





Neem gerust contact met ons op!

+31 174 25 41 60 sales@fle-nl.com www.fle-nl.com Freight Line Europe B.V.


