
       EVEN VOORSTELLEN.

G.SNEL bestaat al bijna 125 jaar en is nog steeds 

een jonge, dynamische en vooral een innovatieve 

logistieke dienstverlener. Deze eigenschap-

pen worden aan het bedrijf gegeven door een 

enthousiast team van medewerkers dat trots is 

op zijn bedrijf. Hoe we dat vormgeven en wat we 

voor u kunnen betekenen vertellen we graag op 

de achterzijde van deze flyer.

WWW.SNEL.NL

EEN VERTROUWD 
GEZICHT AAN DE POORT

COMPLETE LOGISTIEKE  
             DIENSTVERLENING 24 UURS



CROSS DOCKING
Dagelijks worden pallets bij honderden op-

drachtgevers opgehaald voor Cross Dock-zendingen. 
Het ophalen en samenvoegen tot efficiënte ladingen 
biedt vele voordelen voor een opdrachtgever. 
G.SNEL verwerkt elke nacht duizenden pallets over 
haar Cross Dock in Woerden. 

DISTRIBUTIE
Met een eigen netwerk van 315 eenheden 

heeft G.SNEL een van de meest verdichte distribu-
tienetwerken in de Benelux. De distributie gaat naar 
B2B, DC’s, vestigingen van grote retailers (tuincentra, 
bouwmarkten en DHZ) en winkels.

KWALITEIT
G.SNEL heeft in 2009 als eerste logistieke 

onderneming in Nederland het ISO 22000 certificaat 
behaald. G.SNEL is daarbij gecertificeerd voor de 
warehouse-handling en transport van levensmiddelen. 
Tevens worden er met opdrachtgevers kwaliteitsafspra-
ken gemaakt en vertaald in Kwaliteit Prestatie Indicato-
ren (KPI).

LEAN AND GREEN
G.SNEL was een van de eerste transportonder-

nemingen die de Lean and Green Award ontving en 
was daarmee winnaar in 2010. Onze ambitie is om in 
2014 een CO2 reductie van 30% te bereiken. G.SNEL 
zet voor u efficiënte LZV’s (roadtrains) in en tegelijk 
vrachtauto’s die op aardgas rijden. We voldoen aan de 
strengste milieunormen.

RETAIL SPECIALIST 
G.SNEL is een specialist in leveringen naar retail 

organisaties, Out of Home, foodservice organisaties en 
ook naar tuincentra, bouwmarkten en winkels.  Pallets 
van opdrachtgevers uit de warehouses van G.SNEL 
worden gemengd met pallets die bij leveranciers 
worden opgehaald. 

FMCG 
G.SNEL heeft, naast haar centrale cross dock in Woer-

den, voor haar eigen gesloten netwerk steunpunten in Venlo 
en Deinze (België) waar vele FMCG-relaties worden bediend 
in hun supply chain solutions. Een distributie netwerk dat 
met eigen auto’s en zonder uitbesteding aan andere ver-
voerders door G.SNEL zelf uitgevoerd wordt, ook in België.

12 – 24 UURS DISTRIBUTIE 
Vandaag ophalen en morgen bezorgd bij uw 

afleveringsadres. Leveranciers kunnen hun orders nog op de 
dag van ophaling noteren en verzamelen. Door een voor-
aanmelding per mail weten afleveringsadressen precies wat 
ze de volgende dag ontvangen. 

FOODSERVICE / 
OUT OF HOME MARKT  

G.SNEL is een grote speler in de distributie van droge 
levensmiddelen. De trailers, waarvan een deel koel-
trailers, zijn geschikt voor de transporten van levensmid-
delen en uiteraard non-food. Zowel het transport als de 
warehouses van G.SNEL zijn ISO 22000 gecertificeerd. 

B2B / B2C 
Behalve B2B verzorgt G.SNEL consumenten (B2C) 

leveringen voor haar opdrachtgevers. Grote stukken zoals 
BBQ’s, tuinsets, grote parasols, buitenkeukens, tuinhek-
werken, banken, tafels, big bags met haardhout, etc. worden 
direct aan huis uitgeleverd. 

99,97% LEVERINGS-
BETROUWBAARHEID. 

De leveringsbetrouwbaarheid is door een eigen 
en gesloten netwerk bijzonder hoog. G.SNEL garandeert 
de levering de volgende dag. Door de cross dock op 
het eigen DC in Woerden is de kans op derving en schades 
minimaal. Onze chauffeurs zijn de ambassadeurs van 
onze opdrachtgevers. 

Kijk op op:  www.snel.nl voor meer informatie.

G.SNEL Logistics BV

Blekerijlaan 12

3447GR Woerden

T + 31 (0) 348 490 100

E info@snel.nl

www.snel.nl
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SNEL KENNISMAKEN


