Infra Koeriers

Maatschappelijk betrokken
en sterk in dienstverlening
Het is vrijdag, uw klant zit dringend op de bestelling te wachten en
zou da t vandaag nog in huis willen hebben, kan dat? Met de normale
post of pakketbezorging gaat dat echt niet lukken. Dan wordt het
op z’n vroegst pas in de loop van maandag voordat het bezorgd gaat
worden. Bij Infra Koeriers, gevestigd in Lepelstraat, gemeente Bergen
op Zoom, gaat dat wel. Infra Koeriers staat namelijk garant voor het
hoogst denkbare niveau van bezorgservice.

Uw zending gaat niet op in de massa andere pakketten, maar wordt
exclusief en direct naar de ontvanger
gereden. Niet voor niets staat de
slogan “Als morgen bezorgen te laat
is!” op de auto’s van Infra Koeriers.
Zelfs op vrijdagmiddag kunt u dus
gerust de koerier nog inschakelen
om uw zending direct naar uw klant
te rijden en daar af te leveren.
Infra Koeriers is actief in heel veel branches, niet alleen in Nederland maar
in tal van landen in West-Europa. Zo
vervoerden we scheepsbenodigdheden
naar België, Frankrijk en Denemarken,
land- en tuinbouwmonsters naar laboratoria in België, Frankrijk, Duitsland
en Engeland, verpakkingsmateriaal
voor de levensmiddelenbranche naar
Engeland en Duitsland, auto-onderde-

len naar Zweden. Maar natuurlijk ook
heel veel zendingen binnen Nederland.
Eén ding hadden ze gemeen, het moest
zo snel mogelijk bezorgd worden.
Infra Koeriers is in het bezit van een
NIWO-vergunning. Dat zegt iets over
gevolgde opleidingen en eisen op het
gebied van transportmanagement.
De kredietwaardigheid is getoetst
door een AA-accountant en het
Ministerie van Veiligheid en Justitie
heeft een positieve verklaring over
de integriteit afgegeven. Zo weet u
dat u met een betrouwbare partij te
maken heeft. Kwaliteit staat hoog in
het vaandel, vooraf een prijsopgave
is mogelijk, afspraak is afspraak, de
opdrachtgever krijgt een belletje
direct na aflevering van de zending en
als laatste, maar wel heel bijzonder,

een bedankje als de betaling van de
factuur binnen is. Wie doet dat?
Niet alleen op de weg is Infra Koeriers
actief. Ook op het sociaal-maatschappelijk gebied laten ze zich zien. In een
kleine gemeenschap als Lepelstraat,
de thuisbasis van Infra Koeriers, is
het verenigingsleven sterk afhankelijk van het bedrijfsleven. Het
Open Zomer Tennistoernooi van de
Lepelstraatse Tennisvereniging vindt
dit jaar voor de 25e keer plaats. Als
overburen van de tennisvereniging
heeft Infra Koeriers aangegeven dit
jaar hoofdsponsor van het toernooi
te willen zijn. Zo wil Infra Koeriers een
leuke bijdrage leveren voor de ruim
200 deelnemers aan het toernooi.
Infra Koeriers is telefonisch te
bereiken op nummer 06-17439821.
Meer informatie kunt u vinden
op www.infrakoeriers.nl

