JLN Transport BV
"Meer dan alleen transport"

Historie
Van JLN Koerier naar JLN Transport BV

1995
JLN Transport (toen nog JLN Koerier) is opgericht in 1995 en
is gestart met één bestelauto vanuit huis. Al snel werd een groei
gerealiseerd en werd het wagenpark uitgebreid.
1998
In 1998 verhuisde JLN Transport naar een pand aan de MonPlaisir te Etten-Leur. Dit was het eerste pand dat bestond uit
een klein kantoor met later daarachter een loods.
2002
In 2002 was echter ook dit pand te klein en zijn de activiteiten
voortgezet in de Ambachtlaan te Etten-Leur. Een pand dat in de
eerste instantie erg veel ruimte bood, was in 2004 niet meer
voldoende.
2008
In 2008 was een nieuwe verhuizing echter noodzakelijk.
JLN Transport BV verhuisde naar een nieuwbouw pand aan het
Zwarthoofd te Etten-Leur.
2011
Vandaag de dag worden alle activiteiten vanuit daar
gecoördineerd.

U vindt ons ook op:



Nationaal- en internationaal sneltransport
Alle urgente transporten welke direct bij u opgehaald
worden en direct doorgeleverd worden aan de
eindontvanger. Zowel nationaal- en internationaal.
Hiervoor zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week
beschikbaar.



Contract vervoer
Wanneer het werk het vereist om duidelijke afspraken en
verplichtingen van beide kanten vast te leggen denken wij
graag met u mee. U vindt in JLN Transport uw
betrouwbare partner.



Consumenten leveringen
Één van de specialisaties van JLN Transport is het leveren
aan consumenten. Vaak wordt gebruik gemaakt van een
chauffeur en bijrijder, die met grote zorgvuldigheid leveren
aan de klant. Onze bezorgers worden hiervoor speciaal
opgeleid.



Meubeltransport
Het bezorgen van meubels bij consumenten zien wij als een
aparte specialisatie. Speciaal opgeleid en met behulp van
verschillende hulpmiddelen verzorgen wij het traject van
bezorging tot montage.



Geconditioneerd vervoer
JLN Transport verzorgt ook het vervoer van
geconditioneerde goederen. Het behandelen en vervoeren
van geconditioneerde goederen dient met de grootst
mogelijke zorg en nauwkeurigheid te worden uitgevoerd.
Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de goederen wordt
gewaarborgd. De temperatuur in onze koelwagens kan
variëren van -20 tot + 20 graden Celsius.



Op- en overslag
JLN Transport biedt meer dan alleen een uitstekende
opslagruimte voor uw goederen. Zo kunnen wij voor u
ook het transport verzorgen, laden en lossen, orderpicken,
stickeren/labelen, palletiseren en foliën. Daarnaast is uw
voorraad live te zien via internet middels ons WMS
systeem.



Gevaarlijke stoffen
JLN Transport verzorgt ook het (snel)transport van
gevaarlijke stoffen (ADR). Wij zijn gecertificeerd om alle
ADR klassen te vervoeren.

Diensten
JLN Transport richt zich op de totale logistieke
dienstverlening. Van nationaal- en
internationaal transport tot opslag en
voorraadbeheer van uw goederen. Onze
diensten op een rij:
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Meer dan alleen
transport.....
Uw specifieke wensen en behoeften vormen de
kern van onze dienstverlening.
Klanttevredenheid en een relatie voor de lange
termijn zijn sleutelwoorden in onze aanpak.
Snel kunnen schakelen, het leveren van
maatwerk en service zijn onze speerpunten.

Schadevrij, modern en gevarieerd wagenpark
Ons wagenpark weerspiegelt onze visie. Wij zijn een modern
en ambitieus bedrijf wat graag inspeelt op de wensen van onze
klanten. Al onze auto's zijn uitgerust met een Track & Trace
systeem waarmee we onze auto's live kunnen volgen.
Daarnaast beschikken onze auto's over een eco-drive systeem
dat zorgt voor een beheerst en gecontroleerd rijgedrag wat
bijdraagt aan duurzaamheid voor het milieu. Tevens zijn alle
auto's voorzien van Cargo-Lock. Dit systeem zorgt voor een
optimale beveiliging van uw lading onderweg.

Professioneel pand en opslagruimte
In 2008 heeft JLN Transport zich gevestigd in het nieuwbouw
pand aan het Zwarthoofd 10 in Etten-Leur.
Dit moderne pand beschikt over ruime kantoren, ongeveer
1500 m2 opslagruimte en 1500 palletplaatsen. Het pand is
beveiligd volgens de hoogste norm (borgklasse 4).
Buitendetectie, schrikdraad, onderdoorgraaf beveiliging,
toegangscontrole en een camerasysteem maken het pand
onder andere uitermate geschikt voor opslag van hoogwaardige
goederen.

Professionele planning
De jarenlange ervaring van onze planners en geavanceerde
planprogramma's zijn de ideale oplossing om dagelijks
optimale routes te realiseren. Daarnaast staan wij 24 uur per
dag en 7 dagen per week klaar voor onze opdrachtgevers.

Personeel
Onze chauffeurs zijn niet alleen ons visitekaartje maar ook dat
van u. JLN Transport selecteert dan ook zorgvuldig haar
personeel en zorgt voor training en scholing. Al onze
personeelsleden zijn in het bezit van een verklaring omtrent
gedrag.

Logistieke dienstverlening
De service van JLN Transport gaat verder dan vervoer en
opslag. Samen met u als klant verzorgen wij graag het totale
logistieke plaatje van A tot Z.

