
Uw Europese zending moet dringend worden geleverd? 
 
Dan beschikt u nu over de diensten van Europatrans. 
Dé specialist als het gaat om het vervoer van uw dringende zending waar dan ook in de 
Europese unie, inclusief Zwitserland en Noorwegen.

Europatrans levert snel en betrouwbaar uw zending 
naar elk Europees land, correct en fl exibel! 

Is het een briefomslag of één of meerdere palletten? Met Europatrans is het kinderspel!
Europatrans is gespecialiseerd in het express vervoer van kleine tot middelgrote zendingen:

• vanaf 1 gram tot 1400 kg

• vanaf 1 enveloppe tot 3 europalletten

• van 0,1 tot 7 m³

Uw zending wordt geleverd de volgende morgen, of volgens uw wensen.
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Europatrans is de snelste en meest betrouwbare 
dienstverlener voor uw internationale zendingen.

De totale kilometerberekening van de zending wordt berekend vanuit uw fi rma.
 Wij maken van onze tarieven geen geheim! Klaar en duidelijk, zonder verrassingen, net zoals 
onze service! Kijk snel op www.europatrans.be
  
Op basis van uw speciale behoeften ontvangt u op voorhand, een volledige prijsopgave op maat.

EUROPATRANS: Transporteur van deur tot deur 

Waar uw bestemming ook ligt, wij bereiken ze. Stipt, veilig en volgens de gemaakte afspraken. 
Van de Benelux tot het hoge Noorden . Van België tot in de staart van Europa. 

Ons wagenpark is steeds up to date en onze 
voertuigen zijn maximaal twee jaar oud.

Uiteraard beschikken wij over de verplichte vervoersvergunning en alle documenten die nodig 
zijn om uw zending veilig te leveren.

Iedere klant is voor ons de belangrijkste klant. 

Of u nu eenmalig één klein pakketje vervoert of meerdere pallets per dag. 
Onze goede afspraken zorgen ervoor dat iedereen op elk moment tevreden is

SNEL •  CORRECT • FLEXIBEL • BETROUWBAAR
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