Uw bestemming, ons doel
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‘Samen
het bedrijf
opgebouwd’
‘Brinks Transport Rijssen bestaat 150 jaar. In dit
magazine staan wij daarom stil bij ons familiebedrijf.
Graag vertellen we u over onze geschiedenis, waar we
voor staan en degenen zonder wie wij het nooit zover
hadden geschopt: onze klanten en medewerkers. Ook
onze leveranciers komen aan bod, want zij hebben deze
uitgave mogelijk gemaakt.
‘Ik nam het bedrijf over na het overlijden van mijn vader
in 1972. De eerste chauffeur was toen net in dienst.
Mijn vrouw en ik hebben de onderneming samen verder
opgebouwd. In het begin was dat moeilijk. Alleen was
het ons niet gelukt: we hebben het samen met het
personeel gedaan. Ik heb gelukkig weinig verloop onder
mijn medewerkers gehad. Sommige jongens werken hier
al 37 jaar.
‘We vinden eerlijkheid belangrijk, vragen een nette prijs
en gaan fatsoenlijk met iedereen om. Ik denk dat dit
heel veel mensen aanspreekt. De zesde generatie gaat
het bedrijf straks overnemen. Ik hoop dat zij Brinks op
dezelfde manier mogen voortzetten.’
Henk Brinks, directeur Brinks Transport Rijssen

etagevloeren
Al jaren uw betrouwbare leverancier
voor extra vloeroppervlak.
Tel. 0168 35 66 11
info@stellux.com
www.stellux.com
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Met z’n
allen de
schouders
eronder

De mouwen opstropen en met z’n allen de
schouders eronder. Dat is de mentaliteit bij
Brinks Transport Rijssen, of het nu gaat om onze
chauffeurs, magazijnmedewerkers, verhuizers
of directieleden. Het is misschien wel het
belangrijkste kenmerk van ons bedrijf.

Brinks Transport Rijssen levert drie
logistieke diensten, die elkaar aanvullen
en versterken:
• Transport en distributie
• Warehousing
• Verhuizingen en inboedelopslag
Daarbij gaan wij verder dan veel andere
transportbedrijven. Spullen laten we niet
op de stoep voor de voordeur achter,
maar zetten we op de plek waar onze
opdrachtgever of zijn klant ze nodig
heeft. Zo nodig monteren we ze ook.
Onze mensen zijn gewend om de
handen uit de mouwen te steken.
Daarbij denken ze niet in hokjes.
Onze chauffeurs zijn ook monteur,
onze administratieve medewerkers
helpen zo nodig met verhuizen en onze

leidinggevenden kruipen zelf achter het
stuur van de vrachtwagen.
Flexibiliteit staat centraal bij Brinks.
Klanten kunnen ons dag en nacht bellen.
Als ze een probleem hebben, denken wij
mee in het vinden van oplossingen.
We houden van uitdagingen en ‘nee’
komt niet voor in ons vocabulaire. Een
granieten keukenblad op driehoog in het
centrum van Amsterdam afleveren? Wij
zoeken uit hoe we dat het beste kunnen
doen. Het ontzorgen zit ons in het bloed.
Betrouwbaarheid en eerlijkheid staan
bij ons hoog in het vaandel. De spullen
van onze klanten behandelen we met
de grootste voorzichtigheid. Als we op
een probleem stuiten, zeggen we dat
gewoon. Ook dat is Brinks.

Missie
Wij streven naar een optimale
uitvoering van transport en logistiek.
Zo willen we een bijdrage leveren
aan de kwaliteit, veiligheid en
efficiëntie van de bedrijfsvoering van
onze opdrachtgevers. We zoeken
voortdurend naar manieren om onze
logistieke diensten en producten nog
verder te verbeteren.
Onze kernwaarden zijn:
• Kwaliteit
• Service
• Betrouwbaarheid
• Transparantie
• Flexibiliteit
• Maatwerk
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‘Brinks draait er niet
omheen’
‘Kaja levert horeca-interieurs:
houtwerk – zoals bars, wanden of
vloeren – met daarbij verlichting,
decoraties, tafels en stoelen. Brinks
vervoert deze van ons magazijn
naar locatie. Onze spullen zijn nogal
schadegevoelig, dus we kunnen dat
niet zomaar door iedereen laten doen.
Vaak rijden dezelfde chauffeurs van
Brinks voor ons. Die weten hoe ze
met onze producten moeten omgaan.
‘Daarnaast doet Brinks een stukje
warehousing voor ons. Kaja
importeert jaarlijks 250.000-300.000
terrasstoelen uit China en exporteert
deze door heel Europa. Ze worden
opgeslagen in hun magazijn, waar
wij 8000-10.000 m² huren. Brinks
verzorgt ook het uitgaande transport
en wij worden daarin compleet
ontzorgd.
‘Zowel Brinks als Kaja is een Rijssens
bedrijf. Dat voelt goed. Brinks is
klantvriendelijk, duidelijk en to the
point. Als ze iets niet kunnen, zeggen
ze dat en draaien ze er niet omheen.
Dat is heel plezant zaken doen.’
Roy Hemmink, directeur Kaja
Horeca Interieurs

Altijd
klaarstaan
voor onze
klanten
Zonder onze klanten zou ook Brinks niet bestaan. We
zijn hen dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat ze in
ons stellen.
In principe transporteren wij alles voor iedereen. Wel is
het zo dat we met name spullen voor in het huis of in de
zaak vervoeren, zoals badkamers, keukens, meubilair
of horeca-interieurs. Onze klantenkring bestaat uit
bijvoorbeeld producenten van badkamermeubilair,
kinderdagverblijven en leveranciers van interieurs. Ook
particulieren kunnen bij ons terecht, bijvoorbeeld voor
verhuizingen of inboedelopslag.
Hoe divers onze klanten ook zijn, ze hebben een aantal
zaken gemeen. Ze vinden het belangrijk dat hun spullen
op tijd en op de juiste plek worden afgeleverd en dat
hun transporteur altijd voor ze klaarstaat. Brinks is zich
hier als geen ander van bewust!
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‘Transparant bedrijf’
‘Pelipal Badmeubelen is een Duits
bedrijf, dat marktleider is in Europa
en sinds 2001 een verkoopkantoor in
Nederland heeft. Brinks organiseert
voor ons vanaf het prille begin de
gehele logistieke afhandeling naar
volle tevredenheid. Van het laden van
onze producten in Duitsland en het
lossen in het magazijn in Rijssen tot
het palletiseren en het distribueren
naar onze klanten. Inmiddels
hebben we ook een zeer aanzienlijk
voorraadgedeelte in hun warehouse
van waaruit orders worden gepickt en
verzendklaar worden gemaakt.
‘Brinks is net als Pelipal een
familiebedrijf met een platte
organisatiestructuur en een lange
geschiedenis. Dat schept een band.
Als ik een keer echt in de trammelant
zit, bieden zij altijd een passende
oplossing. Brinks is voor mij een
transparant bedrijf dat zijn afspraken
nakomt en vertrouwen uitstraalt.’
André Gorter, Sales Support
Manager Pelipal Nederland
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Grote saamhorigheid
onder personeel

‘Alle mogelijkheden
gehad’
‘Ik ben in 1996 begonnen bij
Brinks. Verschillende diploma’s met
betrekking tot verhuizing mocht ik
halen. Ik heb van de firma Brinks alle
mogelijkheden en hulp gekregen om
me te ontwikkelen tot waar ik nu sta.
‘Het is een mooi bedrijf en ik heb
geweldige collega’s. Wat er ook
gebeurt, uiteindelijk drinken we
vrijdagmiddag samen een biertje.
Het is gewoon gezellig.
‘Het is niet alleen verhuizen wat je
doet. Je bent chauffeur, maar je bent
ook veel aan het laden en lossen
of meubels aan het plaatsen. De
afwisseling maakt het leuk. Waar
ik het voor doe? Een klant die aan
het einde van de dag zegt: ‘Ik heb
helemaal niet het idee gehad dat we
zijn verhuisd.’’
Jeroen Eshuis, chauffeur/ verhuizer
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Personeelsvereniging
De saamhorigheid onder het personeel
van Brinks is voor een deel te danken
aan de personeelsvereniging. Deze
organiseert meerdere evenementen
per jaar, zodat medewerkers de kans
krijgen om op hun gemak bij te praten.
De personeelsvereniging wil van en
voor iedereen zijn. Daarom vindt er
een regelmatige wisseling van de
bestuursleden plaats.

Onze ruim tachtig medewerkers zijn onze grootste kracht.
Van de chauffeurs tot de planners en van de mensen in de
werkplaats tot de administratieve medewerkers; het zijn
allemaal professionele dienstverleners.
We beseffen dat onze mensen de ambassadeurs van onze
opdrachtgevers naar hun klanten toe zijn. Ze zijn dan ook
representatief en hebben uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Brinks investeert in zijn medewerkers. Veel van onze
personeelsleden komen binnen als stagiaire en worden
vanaf het begin door onszelf opgeleid. Vanzelfsprekend is
iedereen volledig gediplomeerd. Als een klant wil dat we
zijn spullen monteren, krijgen onze medewerkers daar een
gedegen training in.
Onze mensen weten hoe ze de handen uit de mouwen
moeten steken en zijn zich ervan bewust dat ze de klus
met elkaar moeten klaren. Wij zijn trots op deze grote
saamhorigheid!

‘Brinks gaat net een
stapje verder’
‘Ik houd me hoofdzakelijk bezig met
alles wat met het administratieve
proces te maken heeft, vanaf het
moment dat de rit is gereden door
de chauffeur tot het moment dat
de opdrachten zijn gefactureerd
aan onze klanten. Ook vervul
ik allerlei activiteiten om de
transportadministratie compleet te
maken. In het verleden moest ik wel
eens bijspringen met verhuizen of
transport. De mentaliteit hier is dat we
het met elkaar moeten doen.
‘Ik werk hier 6,5 jaar. Na mijn mboopleiding transport en logistiek kon
ik kiezen uit verschillende banen. Ik
heb bewust voor Brinks gekozen. Het
is een transportbedrijf dat meer doet
dan een palletje van a naar b rijden,
dat net een stapje verder gaat dan
andere vervoerders. Dat maakt het
werk uitdagend.’
Bram Stapper, administratief
medewerker.
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‘Onze chauffeurs hebben dat al die
jaren toch maar waargemaakt’
‘De Ford stond op de deel naast het vee, dus de motor was nooit koud’,
vertelt directeur Henk Brinks (65). Zijn loopbaan begon in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. De transportonderneming opereerde toen vanuit de
stadsboerderij van zijn ouders in het hart van de Rijssense binnenstad.
‘Het stuur van de Ford zat rechts, want hij kwam van het Engelse leger,
maar daar maakte niemand een probleem van.’
Door Gerrit Dannenberg

Deventer. Uit de archieven is gebleken
dat deze Sanderman in de Bouwstraat
woonde en ‘karreman’ van professie
was.

Spatsjantje

Karreman
Anderhalve eeuw Brinks brengt
ons terug bij het jaar 1862.
Betovergrootvader Hermannus
Sanderman onderhield toen met paard
en wagen bodediensten op Almelo en

De tijd van paard en wagen heeft Henk
Brinks zelf niet meer meegemaakt.
‘Grootvader Sanderman had de eerste
vrachtauto in Rijssen. Daar zaten nog
van die carbidlampen op die je met de
hand moest aansteken. In Deventer
wilde dat met hevige sneeuwval een
keer niet zo goed lukken en toen
ontplofte een van de lampen vlak bij
zijn ogen waardoor hij niets meer kon
zien. Mijn grootvader kroop toch achter
het stuur, maar de bijrijder ging toen op
de bumper zitten en riep vanaf die plek
aanwijzingen naar mijn grootvader om
de vrachtwagen op de weg te houden.
En zo zijn ze toch in Rijssen gekomen.
Nu niet meer voor te stellen.’

Hengelo
Goudstraat 20
074 - 2900 900

WWW.BAANTWENTE.NL

Jenever
De ladingen van destijds waren zeer
divers. ‘Koffie, meel voor de bakkers,
garen, droge worst en jenever voor
Spekhorst. De grote jenevervaten
van 600 liter kwamen per trein aan
en moesten dan gelost worden. De
laad- en loshulpen hadden vaak een
strootje bij zich om de kwaliteit van
de jenever te controleren, want je kon
Spekhorst immers geen slechte jenever
laten verkopen. Ooit troffen ze een vat
waarvan de jenever nauwelijks te drinken
was. Maar ja, dat kon je natuurlijk niet
hardop zeggen. Spekhorst heeft dat
vat later ook teruggestuurd. Ze hebben
elkaar veelbetekenend aangekeken’,
zegt hij lachend.

40 jaar Brinks
Henk Brinks was 17 jaar toen hij achter
het stuur klom. ‘Nog geen rijbewijs,
maar als je netjes oppaste wilde de

Rijssen
Provincialeweg Zuna 2
0548 - 51 30 70

Oldenzaal
Schelmaatstraat 10
0541 - 51 51 13
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politie nog wel eens een
oogje dichtknijpen.’ In
1971 werd de naam van
het bedrijf veranderd van Sanderman
in Brinks. ‘Mijn grootvader drong er bij
zijn schoonzoon, mijn vader, op aan om
dat te doen. Dat kreeg in 1972 definitief
zijn beslag. Korte tijd daarna is mijn
vader overleden.’ Het bedrijf maakte een
flinke groei door en kwam via panden
>>

Spannend avontuur
Directieadviseur Ton van Maanen
leidde de zoektocht naar de
ontstaansgeschiedenis van de
onderneming. ‘Dat was echt een
spannend avontuur. Hoe kom je aan
betrouwbare gegevens van 150 jaar
geleden? Dat is werk voor experts.
En die hebben we gevonden in de
persoon van Dick Poortman van het
Rijssens Museum. Als het gaat over
de geschiedenis van Rijssen is Dick
Poortman echt een wandelende
encyclopedie. Hij heeft met harde
feiten uit de gemeentelijke archieven
aangetoond dat er in 1862 al een
Sanderman was in de Bouwstraat
in Rijssen die met paard en wagen
voor derden vracht vervoerde van
A naar B.’

Mijnheer Truck Banden B.V.
Lisdodde 14
7909 HJ Hoogeveen
M +31(0) 620 363 456
M +31(0) 653 841 052
www.mijnheertruckbanden.nl
info@mijnheertruckbanden.nl
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>>
in de Tabaksgaarden, de Molendijk en
de Nijverheidsstraat ook terecht aan de
Butaanstraat.

Nit köakeln
Brinks is een oer-Rijssens bedrijf
dat in 150 jaar uitgroeide tot
een gerespecteerde speler in de
hedendaagse transportwereld.
Nit köakeln mer eaier legn is de
bedrijfsfilosofie die Henk Brinks (van
Jan Aolbert) op het lijf geschreven is. Hij
heeft het bedrijf groot zien worden, maar
is wars van grote woorden.

Chauffeurs
‘Ga altijd zorgvuldig om met andermans
spullen. Dat is ons devies. Onze
chauffeurs hebben dat al die jaren
door toch maar waargemaakt.’ Over
niet al te lange tijd hoopt hij het
stuur over te dragen aan zijn zoon
Harmen (27). ‘Als het straks zo ver is,
zit de zesde generatie aan het stuur
van dit familiebedrijf. Daar ben ik
dankbaar voor.’

Van Berkum Carrosseriebedrijf BV | www.berkum.nl
Lochem
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De zesde
generatie

De
nieuwe
De
nieuwe
De
nieuwe
Volvo
FH
Volvo
FH
Volvo FH

Harmen Brinks vertegenwoordigt de zesde generatie binnen
het bedrijf. Het is de bedoeling dat hij het roer van Brinks
Transport straks overneemt van zijn vader Henk. ‘We doen het
met z’n allen.’
Wat doe je binnen het bedrijf?
'Ik zit al op de heftruck sinds ik kan
lopen. Ik heb eerder in de werkplaats
gestaan en sinds kort zit ik op de
afdeling planning, om te verkennen hoe
dat werkt. Ik werk nu dus op kantoor,
terwijl ik vieze handen gewend ben. Het
is heel wat anders, maar het valt niet
tegen.'
Wat zijn je toekomstplannen met
Brinks?
'Groei vind ik niet zo heel belangrijk,
maar wel dat het bedrijf een goede
structuur heeft. Ik denk dat je dan het
verst kan komen, vooral in deze tijd. Ik
wil het familiebedrijf voortzetten met de
familie die er nu nog werkt: mijn zussen
en twee zwagers.'

Moet je hard werken?
‘Je kan geen negen-tot-vijfmentaliteit
hebben. Ik ben bezig met het bouwen
van een nieuwe rallyauto, maar er is
gewoon weinig tijd voor hobby’s.'
Hoe is het om op te groeien in een
familiebedrijf?
'Het is niet altijd zo leuk als het van de
buitenkant lijkt. Je moet je iets beter
gedragen dan een ander. Mensen
zien altijd wat je doet. Dat is wel eens
moeilijk.'
Waarom kies je hier dan toch voor?
'Vanwege het personeel dat hier werkt,
de sfeer die hier hangt. We doen het met
z'n allen. Ze moeten straks niet gaan
denken: daar staat de directeur en naar
hem moeten we luisteren. Zonder de
jongens ben je zelf ook helemaal niks.'

Nijwa Rijssen
Nijwa Rijssen 5
Fahrenheitstraat
Fahrenheitstraat
7461
JA Rijssen5
Nijwa JA
Rijssen
7461
Rijssen
www.nijwa.nl
Fahrenheitstraat 5
www.nijwa.nl
7461 JA Rijssen
www.nijwa.nl
Volvo Trucks. Driving Progress
Volvo Trucks. Driving Progress
Volvo Trucks. Driving Progress
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Volledig thuis
in logistieke markt
Brinks Transport Rijssen levert drie diensten, die samen de gehele logistieke
keten coveren. Wij leveren maatwerk: de klant bepaalt hoever onze
dienstverlening gaat. We rijden binnen Nederland, maar gaan vanzelfsprekend
ook de grens over.
Transport en distributie
Brinks verzorgt de volledige distributie
van verschillende soorten ladingen. We
hebben veel ervaring in het transport van
badkamers, keukens, kantoorinventaris,
meubilair, palletladingen en stukgoed.
Ons bedrijf verzorgt alle onderdelen van
het logistieke proces, van het ophalen
bij uw leveranciers tot het leveren
aan uw klanten. Daaronder vallen ook
zaken als monteren, plaatsen, planning,
remboursementen en retourafhandeling.
Wij leveren uw goederen op tijd
op het juiste adres af. Krijgt u een
spoedbestelling binnen? Geen enkel
probleem, want wij gaan op elk gewenst
moment de weg op.

Warehousing
Bij Brinks kunt u als ondernemer voor
korte of langere tijd magazijnruimte
huren. Hierdoor heeft u zelf weinig tot
geen opslagruimte nodig. Zo beperkt
u uw magazijn- en voorraadkosten
en heeft u minder administratieve
rompslomp.
Vanuit ons magazijn verzorgen wij
uw distributie en voorraadbeheer. We
nemen de crossdocking, orderpicking,
samenstellingen en in-, op- en overslag
voor onze rekening.
U kunt gebruikmaken van het openbare
gedeelte van ons magazijn, maar ook
een specifiek gedeelte huren. Dit richten
we volledig naar uw wensen in.
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Verhuizingen en
inboedelopslag
Een verhuizing is meer dan alleen het
transporteren van dozen. U wilt dat er
voorzichtig met uw eigendommen wordt
omgegaan en dat het verhuizen zo snel
en efficiënt mogelijk verloopt. Bij Brinks
bent u daarvoor aan het juiste adres.
Wij stellen de wensen en behoeften
van de individuele klant centraal. Onze
verhuisadviseur komt van tevoren bij
u langs om alles goed door te nemen.
Wij kunnen alle onderdelen van de
verhuizing uitvoeren: van het inpakken
en het vervoeren tot het uitpakken en
plaatsen.
Wij verhuizen voor particulieren, maar
ook voor bedrijven of bijvoorbeeld
scholen. Ook in het transporteren van
archieven hebben we veel ervaring.
Vanzelfsprekend is Brinks een Erkende
Verhuizer.
Indien nodig kunt u uw inboedel tijdelijk
bij ons opslaan. Dat gebeurt in houten,
goed geventileerde containers, die
worden opgeslagen in een verwarmde
en beveiligde ruimte.

‘Weten waar
het naartoe gaat’

Verwacht u duidelijkheid en perspectief van uw accountant?
Een advies dat direct toepasbaar is voor de keuzes van morgen?
Bel ons dan op 0318 55 95 00.
WWW.VANHARBERDEN.NL
Landjuweel 12, 3905 PG Veenendaal . Tinstraat 6A, 2984 AN Ridderkerk

GOED BEZIG.
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Uitstekend
materieel
Goed materieel is onmisbaar voor het klaren van een klus.
Bij Brinks gaat het dan met name om het wagenpark en het
magazijn. Beiden voldoen dan aan de allerhoogste eisen.
Wagenpark
Ons wagenpark bestaat uit:
• vrachtwagens en aanhangers,
voorzien van wisselsystemen voor
afzet- en zeecontainers
• afzet- en schuifzeilcontainers, geschikt
voor onder meer palletvervoer
• trekkers en city-, schuifzeilen- en
kastenopleggers
• kleine vrachtwagens tot 7,5 ton voor
stadsdistributie
• bestelbusjes voor koeriersdiensten
Een belangrijk instrument is ons
Transport Management Systeem
(TMS). Via GPRS staat dit in directe
verbinding met de boordcomputers van
onze vrachtauto’s. Onze planners zien
daardoor precies welke auto zich waar
bevindt en kunnen vervoersopdrachten
en rijroutes nog tijdens de rit bijstellen.
Zo benutten we onze transportcapaciteit
optimaal. Als klant kunt u met het TMS
op elk gewenst moment uw order
invoeren en volgen.

Magazijn
Ons magazijn heeft een oppervlakte van
maar liefst 18.000 m². Het is verwarmd,

goed geventileerd en vanzelfsprekend
hebben we alle mogelijke maatregelen
op het gebied van brandpreventie
genomen. Kortom: het is volledig
ingericht op het zo goed en veilig
mogelijk opslaan van de spullen van
onze klanten.
Het magazijn is uiterst helder en efficiënt
ingericht. Met ons geautomatiseerde
systeem registeren we alle spullen en
houden we precies bij waar ze staan.
Hierdoor kunnen we de goederenstroom
zo efficiënt mogelijk afhandelen.
Goederen die al geruime tijd zijn
opgeslagen, zijn snel en gemakkelijk
weer te vinden.
Zeer kostbare spullen staan in een extra
beveiligd gedeelte. Camera’s registreren
iedereen die daar naar binnen gaat en er
gelden speciale procedures.
Brinks laat zich niet beperken in het
vinden van transportoplossingen. Zo
hebben wij een speciale kar ontwikkeld
voor het vervoeren van granieten
keukenbladen. Heeft u een zeer
waardevol schilderij dat moet worden
verhuisd? Wij maken er een speciale
krat voor.
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Brinks onderneemt op
maatschappelijk verantwoorde wijze.
Zo beperken we onze CO2-uitstoot.
Onze vrachtwagens zijn uitgerust
met relatief schone en zuinige
motoren. Ook hebben we een aantal
aardgasvoertuigen. Dankzij een
speciaal verlichtingsplan staan de
lampen in ons magazijn nooit onnodig
aan. Verder investeren we in een
veilige en sociale werkomgeving voor
onze medewerkers.

GOED OP WEG.
MET WEGHORST AVIA.
Kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en betrokkenheid. Het zijn de sleutelwoorden
voor Weghorst Avia. Als zelfstandige, onafhankelijke groothandel
in aardolieproducten, leveren we al meer dan 80 jaar een compleet
assortiment motorbrandstoffen, smeeroliën, vetten en equipment. En bij
ruim 80 AVIA tankstations in Noord- en Oost-Nederland kunt u 7 dagen
per week tanken, veelal 24 uur per dag. Snelle, stipte service en actief
meedenken zijn voor ons vanzelfsprekend. Want ondernemen betekent
voor Weghorst AVIA: samen met ú ondernemen.
Kanaalstraat 335 • 7547 AT Enschede • T 053 4311365
E info@weghorstavia.nl • I www.aviaoost.nl

Brinks Verhuizingen
Butaanstraat 12
7463 PG Rijssen

www.brinkstransport.nl

Transport en Planning
Butaanstraat 12
7463 PG Rijssen
T: +31 (0)548 366713
F: +31 (0)548 366239 E:
planning@brinkstransport.nl

Algemeen en Administratie
Butaanstraat 12
7463 PG Rijssen
T: +31 (0)548 538698
F: +31 (0)548 366228
E: info@brinkstransport.nl

Warehousing en Distributie
Butaanstraat 12
7463 PG Rijssen
T: +31 (0)548 538695
F: +31 (0)548 544575
E: warehousing@brinkstransport.nl

Brinks Inboedelopslag
Molendijk-Noord 56a
7461 JE Rijssen
T: +31 (0)548 512890
F: +31 (0)548 366228
E: verhuizingen@brinkstransport.nl

Brinks Transport Rijssen B.V.
Postbus 159
7460 AD Rijssen

Hoofdstad Assurantiën is in staat om uw risico’s van materieel en ladingen op
uitstekende manier te managen. U schakelt ons in als betrouwbare adviseur voor
uw gehele logistieke keten. Hoofdstad Assurantiën adviseert over het verzekeren
van wagenparken, lading, gecombineerd vervoer over spoor of per binnenvaart.

Hoofdstad Assurantiën
Wisselwerking 12
1112 XM Diemen
Postbus 502
1110 AM Diemen
T +31 (0)20 699 33 31
F +31 (0)20 690 77 06
www.ass-hoofdstad.nl

