
BEDRIJF : 

Uw naam en uw functie binnen het bedrijf : 

A. WEGTRANSPORT :  

1. Heeft u eigen vrachtwagens of werkt  u met een externe transporteur? Indien beiden, 
hoeveel % van uw transport gebeurt door een transporteur en hoeveel % doet u zelf?  

2. Indien u met uw eigen vrachtwagens werkt, heeft u daarvoor een aparte 
transportvennootschap opgericht? JA/NEE 

3. Met welk soort vrachtwagens dient uw transport te gebeuren? Gewone 
oplegger/kraanwagen/bulk/... 

4. Welk type, merken van materieel heeft u en hoe is het onderhoud hiervan geregeld? 

5. Als u met containers werkt, zijn dit containers van 20FT, 30FT of 40HQ?   

6. Welk volume transporteert u per jaar? Hoeveel in- en uitgaande containers per jaar?  

7. Gebeurt het transport vooral vanaf vaste punten zoals Zeebrugge, Antwerpen, Wielsbeke, 
Rekkem of Avelgem? Dewelke?  

8. Indien u uw transport of een deel ervan uitbesteedt : Wie zijn uw leveranciers?  

9. Geef de sterke punten per leverancier. (Bijvoorbeeld een transporteur kan goedkoop zijn 
voor volle vrachten (FTL) andere dan weer voor palletzendingen of LTL (less than truckload) 

10. Wat is de kost voor uw eigen deeltransport per km?  

11. Wat is de kost voor uw deeltransport door een externe transporteur per km of per u, een 
vast tarief per container voor een vaste afstand, pallettarief, laadmetertarief per zone/land 

12. Gebeurt het vaak dat vrachtwagens van bij uw bedrijf vertrekken met een halve lading 
(LTL)?  

13. Bent u vragende partij om transporten te delen met andere bedrijven van het 
bedrijvenpark?  

14. Welke kost rekent u door naar de klant voor de nieuwe kilometerheffing? 

15. Hoe organiseert u de opleiding vakbekwaamheid (code 95) voor de chauffeur? 

16. Parkeer en overnachtingsmogelijkheden vreemde transporteurs, heeft u suggesties tot 
oplossingen?  

17. Gebruikt u een track en trace systeem zo ja, welke? 



B. MARITIEM TRANSPORT :  

1. Met welke rederijen werkt u? Welke voordelen heeft de rederij van uw voorkeur? 

2. Met welke expiditeurs werkt u? Welke voordelen heeft de expediteur van uw voorkeur?  

3. Containertractie van en naar de haven : hoe? 


