VAN SANTEN GROEP

Wat u ook beweegt...

De Van Santen Groep:

D

at efficiënt plannen en efficiënt uitvoeren cruciaal
is binnen elke bedrijfsvoering hoeven we u niet
uit te leggen. Als manager of beslisser binnen
uw bedrijf onderkent u als geen ander hoe belangrijk het
is om telkens op het juiste moment weer de juiste mensen
op de juiste plek te hebben. U bent afhankelijk van, en
rekent daarom volledig op de inzet en deskundigheid van
vaklieden, mensen die weten hoe belangrijk service is en
die elke dag opnieuw staan en gaan voor niets minder dan
optimale kwaliteit. De Van Santen Groep is zo’n bedrijf. In
deze brochure stellen wij onszelf graag nader aan u voor.
SPECIALIST
Zoekt u een solide, betrouwbare partner? Een specialist
die al jaren meedraait? Eén die een breed en uitgebreid
netwerk hooghoudt op het gebied van nationaal en Europees transport? Heeft u vragen of problemen omtrent
horizontaal, verticaal of intern transport? En wilt uw weten
hoe wij dit efficiënt voor u uit handen kunnen nemen?
Kom dan vooral eens praten met de Van Santen Groep.
Dankzij onze ervaring en veelzijdigheid zijn wij namelijk
specialist in alle disciplines:
Wegtransport (horizontaal)
Kraanverhuur (verticaal)
Verhuur van heftrucks en industriële
voertuigen (intern)

VEELZIJDIGE ROL
Dat wij voor onze klanten die belangrijke, veelzijdige rol
kunnen invullen is de stuwende kracht achter ons bedrijf.
Onze diensten kunnen zowel afzonderlijk van elkaar als
gecombineerd worden uitgevoerd. Is er bij uw (weg)transport tevens een kraan nodig om zware objecten te laden of
te lossen? En is daarbij ook nog een intern transportmiddel nodig om alles veilig op de juiste plek te krijgen? De
Van Santen Groep houdt zich dagelijks bezig met dergelijke projecten. Wij zorgen voor de totale afstemming en
dankzij onze kennis en routine bespaart u tijd, organisatie
en kosten. Ons werk is pas af als u tevreden bent.
DESKUNDIGHEID
Uw tevredenheid is bepalend voor ons succes. Daarom
investeren wij maximaal in de deskundigheid van onze
medewerkers en in veiligheid tijdens de werkprocessen.
Wij houden de kennis van onze mensen actueel door middel van opleidingsprogramma’s en cursussen. Zo heeft
iedere uitvoerende medewerker bij ons een VCA-veiligheidsdiploma. Daarnaast zijn wij als bedrijf in het bezit van
diverse certificaten op het gebied van kwaliteit, milieu en
veiligheid.
DRIE GENERATIES
In 1930 startte Jan van Santen sr. een transportbedrijf met
slechts één truck: een kiepwagen, waarmee hij onder meer

betrouwbare partner!
TRANSPORT
Tegenwoordig ligt het accent van de Van Santen Groep
weer voornamelijk op het gebied van transport. Maar dan
wel in de breedste zin van het woord. Niet in de laatste
plaats door de recentelijke overnames van een drietal
transport- en kraanbedrijven in de regio Noord-Holland
en daarnaast de overname van KTS-heftruckverhuur in
Beverwijk.

kolen, puin, zand en grind transporteerde voor aannemers
in de regio Haarlem. Het ondernemen zat hem in het bloed
en het bedrijf groeide gestaag. Zoon Jan jr. zorgde samen
met z’n broers Andre en Joop in de jaren zeventig en tachtig voor een enorme groeispurt.
Zo konden naast transport ook activiteiten ontplooid worden op het gebied van kranen en staalmontage. Jarenlang
heeft het bedrijfswagendealerschap van Volvo en Mitsubishi in de regio tot de activiteiten van de Van Santen Groep
behoord. Een grote stap in de reeks uitbreidingen was de
overname en het verhuur van interne transportmiddelen
op het terrein van de Koninklijke Hoogovens. Sinds de
eeuwwisseling staat de derde generatie stevig aan het roer.
Onder hun leiding vonden inmiddels diverse overnames
plaats.

VIER WERKMAATSCHAPPIJEN, VIER VESTIGINGEN
De Van Santen Groep is onderverdeeld in vier werkmaatschappijen:
• Van Santen Transport (Haarlem)
• Van Santen Intern Transport (Velsen-Noord)
• K.T.S. & Van Santen (Beverwijk)
• Mertens Transport (Horn)
Op de volgende pagina’s kunt u per B.V. een indruk
opdoen van onze mogelijkheden.

Van Santen Transport, kent de juiste wegen!
wenst een uitgebreid hijsplan voor u samen. Onze goed
opgeleide kraanmachinisten weten vaak al door ervaring
in een oogopslag hoe een bepaald hijswerk moet worden
aangepakt.
DIVERS KRANENPARK
Wij hebben echter niet alleen de knowhow in huis voor
deskundige hijswerkzaamheden maar ook het nodige
materieel. Wij beschikken over vrijwel alle type mobiele
hijskranen, waardoor wij de meest uiteenlopende klussen
kunnen uitvoeren. Denk aan: telescoopkranen, torenkranen en rupskranen, allemaal aanwezig in onze eigen vloot.
Daarbij zijn tevens hulpmiddelen, zoals blokken- en platenklemmen, betonkubels en puinbakken beschikbaar.

A

ls transportbedrijf kennen wij de knelpunten en de
juiste wegen van het nationale en internationale
transport. Of het nu gaat om zwaar bouwmaterieel, zoals
grondverzetmachines of heistellingen, heftrucks, grote
staalconstructies, of om kleinere zendingen pallets met
bouwmaterialen, machineonderdelen of steigermateriaal,
hoe divers uw wens of behoefte ook is, wij zorgen dat het
op de bestemming komt.
Is er een zwaartransport-trekker met vele pk’s nodig? Of
een bakwagen met laad- en loskraan? Of een semi-diep
lader met huif en oprijkleppen?
Wij hebben een breed arsenaal aan transportvoertuigen.
Met laadvermogens van 5 tot en met 100 ton durven we te
stellen: als u het kunt bedenken, kunnen wij het transporteren. Ook als daarvoor andere modaliteiten zoals trein of
schip nodig zijn.

HUREN
Onze kranen kunnen per hijsklus of voor een langere periode worden ingehuurd, zowel in binnen- als buitenland. Ook
hier geldt: u geeft de opdracht, Van Santen regelt de rest.

LOGISTIEK
En dan gaan we zelfs nog een stap verder. Van Santen
biedt oplossingen voor uw logistieke uitdagingen. Wij nemen desgewenst uw voertuigen en uw medewerkers over,
zodat u zich kunt focussen op uw corebusiness.
Wij verzorgen dan uw dagelijkse transporten in uw eigen
huisstijl.
OP HOOG NIVEAU!
Naast kwaliteit en veiligheid staat kennis centraal binnen
de Van Santen Groep. Zeker bij omvangrijke projecten met
verticaal transport komt onze gedegen technische kennis
goed tot zijn recht. Onze kraanuitvoerders stellen desge-

VEILIGHEID
Veiligheid staat bij onze
werkzaamheden voorop.
Wij laten onze kranen
en hijsmiddelen jaarlijks
keuren door erkende
keuringsinstanties.

Van Santen Intern Transport,
houdt alles in beweging!
OUTSOURCING
Veel ondernemingen maken de weloverwogen keuze om
te outsourcen. Dit is met name het geval bij specialistische
activiteiten en processen. Wat men vroeger zelf deed of nu
nog doet, is tegenwoordig makkelijker en goedkoper om
uit te besteden. Zo kan er beter en efficiënter op de eigen
corebusiness worden gefocust. Dus staat u op dit moment
of binnenkort voor de keuze: ‘Zelf doen of uitbesteden?’
Dan denken wij hierover graag eens vrijblijvend met u mee.
TATA STEEL
Van Santen nam in 1985 het industriële voertuigenpark van
TATA Steel (destijds Koninklijke Hoogovens) over. Ruim
dertig jaar later koesteren wij deze nauwe samenwerking
met de beheerders van TATA nog steeds. Wij werken intensief samen en bundelen de krachten op de TATA-site in
IJmuiden/ Velsen-Noord.
WERKPLAATS
Anno 2015 worden circa 140 voertuigen van Van Santen
ingezet bij diverse productie-eenheden van TATA. Het
gevarieerde voertuigenpark bestaat o.a. uit heftrucks (van
2,5 tot 40 ton), rangeermachines, shovels, zware aanhangwagens, graafmachines en trekkers. Om deze voertuigen
goed te kunnen onderhouden hebben wij op het TATA-bedrijvenpark een compleet uitgeruste werkplaats gebouwd.
Ongeveer 15 monteurs en onze backoffice zorgen dagelijks dat alle voertuigen inzetbaar blijven.

STORINGSDIENST
Met goed ingerichte servicebussen kunnen onze medewerkers ook op locatie storingen verhelpen, waardoor
het productieproces van de opdrachtgever nauwelijks
vertraging of gevaar oploopt. Onze monteurs zijn via een
consignatiedienst binnen 2 uur ter plekke om storingen te
verhelpen, zeven dagen per week, 24 uur per dag.
ISO 14001 EN VEBIT-KEURMEESTER
Naast de VCA-certificatie voldoen wij op het gebied van
veiligheid en milieu aan de ISO 14001-norm. Daarnaast
zijn wij in het bezit van het Vebit-keurmerk en hebben wij
diverse keurmeesters in dienst die specifiek zijn opgeleid
om heftrucks te keuren.

Verheffende combinatie!
LICHTE EN ZWARE INDUSTRIE GAAN HAND IN
HAND
Een voor de hand liggende overname vond plaats in Beverwijk. KTS behoort vanaf medio 2014 tot de Van Santen
Groep. Beiden verlenen service aan bedrijven uit dezelfde
regio en opereren in dezelfde branche. Daarom werd besloten de handen ineen te slaan en met succes. KTS richt
zich met name op de foodsector en de koel-vriesindustrie
en de klanten hebben daarbij vooral behoefte aan lichtere,
vaak elektrische voertuigen.
Van Santen richt zich op de zware industrie en de logistieke sector en maakt daarbij gebruik van zwaardere voertuigen, met veelal verbrandingsmotoren. Door als KTS & Van
Santen verder te gaan kunnen we tegenwoordig meerdere
markten bedienen.
KOPEN LEASEN HUREN? ALTIJD
ONAFHANKELIJK ADVIES
Bent u op zoek naar nieuwe voertuigen voor de koop,
lease of huur? Lange of korte termijn? Of wilt u liever een

gebruikte machine? Doordat wij merkonafhankelijk opereren kunnen wij u altijd van een objectief advies voorzien en
kijken samen met u welk product voor uw situatie de beste
oplossing is: van pallettruck tot zware havenheftruck,
elektrisch aangedreven of door gas- en dieselmotoren.
Maar ook voor voertuigen als verreikers, hoogwerkers,
schrankladers en dergelijke of voorzetapparatuur kunt u bij
ons terecht.
ONDERHOUD INTERN TRANSPORT
Bent u reeds in het bezit van een heftruck of een ander intern transportmiddel? En zoekt u een adres waar u terecht
kunt voor onderhoud of reparaties? Heeft u onderdelen
nodig of is uw machine toe
aan de jaarlijkse keuring?
KTS & Van Santen staat
voor u klaar. U kunt rekenen op onze betrouwbare
serviceverlening, ook bij u
op locatie.

Mertens Transport,
ijzersterk in staaltransport!
DE POORT NAAR EUROPA
Sinds de jaren 90 hoort Mertens Transport al bij de Van
Santen Groep. Opererend vanuit Horn in Limburg vormt
Mertens Transport voor Van Santen de poort naar de rest
van Europa. Wij zijn naast het nationale transport vooral
actief in Duitsland, België en Frankrijk.
STAAL
Mertens Transport is ISO 9001 gecertificeerd en specialist
in het vervoer van staalproducten. Zo kan er bijvoorbeeld
transport van grote partijen staal worden aangenomen
vanuit de diverse havens naar het Duitse Ruhrgebied.
Maar ook een enkele staalplaat van 12 meter lang vervoeren wij voor u van A naar B.

DE VLOOT
De Mertens-vloot bestaat voornamelijk uit 4x2 trekkers
met open vlakke opleggers van 13,60 meter. Maar we
hebben ook zogeheten ‘tautliner’ opleggers, naar wens
voorzien met reclame van de opdrachtgever. Of wanneer
de staalplaten 4,50 breed zijn zorgen schuinstelopleggers
ervoor dat de breedte kan worden teruggebracht naar
3,50 meter, waardoor er zonder aanvullende ontheffing of
begeleidingsvoertuig kan worden gereden. Wat veel tijd en
kosten bespaart!
IDEALE COMBI
De ideale combinatie met Van Santen komt naar voren
zodra er grote zware staalproducten moeten worden
vervoerd. Hier springt Van Santen Transport gelijk bij met
zwaarder materieel. Kortom: Mertens Transport is grenzeloos betrouwbaar!
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HOOFDKANTOOR
Transport • Kranen • Intern Transport
Heringaweg 4
2031 BW Haarlem
Postbus 751
2003 RT Haarlem
T: +31 (0)23 - 5322240
F: +31 (0)23 - 5324280
E: trp@vansantengrp.nl

Bedrijvenpark TATA
Locatie 6 E 19
Velsen-Noord
T: +31 (0)251 - 211654
F: +31 (0)251 - 225077
Correspondentieadres:
Van Santen Intern Transport BV
Postbus 751
2003 RT Haarlem
E: trp@vansantengrp.nl

Napoleonsweg 6
6085 NT Horn
T: +31 (0)475 - 327946
F: +31 (0)475 - 327840
E: info@mertenstransport.nl

Wijkermeerweg 43
1948 NT Beverwijk
T: +31 (0)251 - 229066
F: +31 (0)251 - 220850
E: info@kts-vansanten.nl

www.vansantengrp.nl

