
Samenwerking Koninklijke Saan en OC Verhulst
Transport goed geregeld

Betrouwbaar en succesvol partnership

Al een aantal jaar werkt OC Verhulst met plezier samen met Koninklijk Saan. 

Door deze prettige samenwerking hoeven onze relaties het interne transport 

niet meer zelf te organiseren. Het transport wordt letterlijk geregeld vanuit de 

fabriek tot op de definitieve plaats achter de voordeur.

Enkele voordelen op een rij: één aanspreekpunt, minder aan- en afvoertijden, 

minder wachttijd, verkorten van de totale doorlooptijd van het project, een 

efficiënter proces. Al met al: economisch voordeel voor jou. Lees er meer over 

in deze folder of neem vrijblijvend contact met ons op.

www.oc-verhulst.nl



OC VERHULST
OC Verhulst ontwikkelt, produceert en importeert 
innovatieve en duurzame systemen en componenten 
voor klimaatbeheersing. OC Verhulst is onderdeel van 
Orange Climate. Wij leveren aan een breed scala van 
klanten uit de industrie, gezondheidszorg en de 
utiliteitsbouw. Vanuit de invalshoeken lucht- en 
klimaattechniek, koeltechniek en meet- en regeltechniek 
wordt steeds weer gezocht naar de optimale oplossing 
voor de klant én voor het milieu. Op deze wijze ontstond 
ook de samenwerking met Koninklijke Saan.
 
KONINKLIJKE SAAN
Complete logistieke dienstverlening. Koninklijke Saan 
biedt een oplossing voor elk logistiek vraagstuk. Dat 
doen zij vanuit verschillende vakgebieden, die ze - 
afhankelijk van de opdracht - kunnen combineren, zoals 

industriële verhuizingen, transport en kraanverhuur. 
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu staan bij Saan 
hoog in het vaandel. Maar de kracht van deze logistieke 
dienstverlener ligt voor hen vooral in 
oplossingsgerichtheid, flexibiliteit en klantgerichtheid.
 

Alles geregeld via één aanspreekpunt
Via OC Verhulst heb je slechts één aanspreekpunt voor 
zowel de levering van het klimaatsysteem als voor het 
transport en de plaatsing. Verder is het volledige 
transport van a tot z in handen van één partij waardoor 
er bijvoorbeeld minder aan- en afvoertijden van 
transporteurs zijn, dus minder wachttijd.

De machinetransporteurs van Saan zijn gewend om op 
locatie met andere partijen samen te werken en kunnen 
goed assisteren bij de technische installatie. Kortom: de 
doorloopttijd van de opdracht is beduidend korter, het 
proces verloopt efficiënter. Uiteindelijk levert je dat 
interessant economisch voordeel op!
 
Heb je interesse in een totale ontzorging? 
Neem contact op met OC Verhulst voor een 
passend aanbod.  
T 0416-672 200
E info@oc-verhulst.nl


