
 

 

Koeriersdienst 

telefoon:           0416-331060                    

B.g.g. en na sluitingstijd:  06-52386418 

E-mail algemeen:        info@bluelogistics.nl             

E-mail administratie:  admin@bluelogistics.nl                                        

E-mail planning:          planning@bluelogistics.nl                                        

E-mail Marko               marko@bluelogistics.nl  

E-mail transport          transport@vandegraaf.cc                                        

Contactpersonen: 

Ingrid van Engelen: 0416-331060        

Marko van de Graaf:       06-52386418  

 

 

Ons Motto 

▪ We deliver 

Uiteraard halen wij uw deadline, daar zijn wij 

koerier voor. Wij zetten net dat stapje extra. 

Wij leveren uw zendingen af bij de juiste 

persoon en garanderen een ‘Proof Of Delivery’. 

▪ Service Express 

U krijgt bij Blue Logistics altijd direct contact 

met de planner die alles weet van uw 

opdrachten en de afhandeling daarvan.  

 

 

 

 

www.bluelogistics.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Vestiging Waalwijk 

Wilhelmina Druckerstraat 9 

5142 PP  Waalwijk 
Tel. 0416-331060 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAALWIJK 

Efficiënt en betrouwbaar omgaan met 

koerierszendingen 

 

Bel 0416-331060 

 

 



http://www.bluelogistics.nl/


 

Blue Logistics is de koerier van Nederland.  

Specialist 

Al bijna 25 jaar de koerier in o.a Eindhoven,    

Breda, Tilburg en Amsterdam nu ook in 

Waalwijk. Wij zijn specialist in koeriersdiensten 

en spoedopdrachten in binnen en buitenland. 

Expert in verwerking van uw nationale netwerk 

zendingen, met een persoonlijke tint.  

 

Netwerk koerier 

Met vestigingen in Eindhoven, Amsterdam, 

Breda, Tilburg en Rotterdam heeft Blue 

Logistics een gedegen distributienetwerk voor 

uw lokale, nationale en internationale 

zendingen. 

 

 

Koeriersdiensten 

Blue logistics is specialist in koeriers diensten 

en spoedopdrachten in binnen en buitenland.  

▪ Nationaal; Spoed, express, overnight.                

▪ Internationaal: Spoed of overnight 

▪ Netwerk:  al vanaf € 12.40 next day. 

Inclusief halen / en bezorgen de volgende 

werkdag voor 18:00 uur. 

 

Spoed 

Blue Logistics staat klaar met koeriers door 

heel Nederland om uw zendingen direct met 

spoed van A naar B te brengen. 

 

 

Express 

Blue Logistics express binnen Nederland; 

voor 10:30 uur gemeld dezelfde dag voor 

17:00 uur bezorgd. 

 

Nationaal nex-day 

Blue logistics haalt uw zending vandaag op en 

gaat deze de volgende werkdag bij uw klant 

leveren voor 18:00 uur. Uiteraard doen we dit 

ook met een persoonlijke tint. 

 

Overige  

Op onze service netwerk en nationaal next-day 

service hanteren wij een volume berekening van 

L * B * H : 5000. 

Referenties 

   

   

http://www.baac.nl/

