Transport Maertens & Co wordt
DINA Logistics VILVOORDE

Sinds de oprichting in 1994 als zelfstandige pakjesdienst heeft TRANSPORT Maertens een positieve groei gekend en
worden er dagelijks meer dan 10.000 pakketten geleverd aan jaarlijks 15.000 bestemmelingen. Na een stille overname
eind september 2018 heeft Imelda Maertens, oprichtster van Transport Maertens & Co in de zomer van 2019 afscheid
genomen van haar bedrijf en het roer overgedragen aan de nieuwe eigenaars Dimitry De Koker en Michel Van Even,
twee vennoten die aan de leiding staan van DINA Logistics in Ternat en Deinze.
DINA heeft het voorbije jaar sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn distributienetwerk en services door de overname van zowel Transport Maertens & Co alsook de Belgische tak van het Nederlandse transportbedrijf TransMission.
Om de integratie van de drie bedrijven maximum te optimaliseren wordt Transport Maertens & Co vanaf 1 Maart 2020
volledig opgenomen binnen DINA Logistics en wordt dit DINA Logistics Vilvoorde.

DINA Logistics Vilvoorde zal binnen de DINA Logistics groep fungeren als overslagdepot vanwaar dagelijks verschillende tracties rijden van en naar de andere DINA vestigingen en van en naar de Nederlandse, Waalse en Luxemburgse
partners. Verder zal het ook de centrale regio’s in België voor colli-en palletdistributie bedienen.

De klantenservice van zowel DINA Vilvoorde alsook DINA Deinze wordt gecentraliseerd in de hoofdzetel in Ternat.
Deze vestiging is namelijk uitgerust met een state-of-the-art crossdock magazijn waar dagelijks internationale logistieke partners palletgoederen aanbrengen en ophalen die vervolgens door DINA Logistics worden gedistribueerd of
opgehaald worden. Deze centralisatie laat ons toe om veel soepeler en efficiënter te werken zodat ons TEAM zich maximaal kan focussen om een optimale BENELUX distributie service aan te bieden.
Vanuit het hoofdmagazijn in Ternat worden naast distributie transport services ook stockage en logistieke services aangeboden, specifiek gericht op de noodzaken van KMO’s en industrie. DINA Logistics Deinze op zijn beurt, is een puur
operationeel depot voor distributie transport services naar WestVlaanderen.
De integratie van de drie bedrijven/depots heeft een lange voorbereiding gekend om onze klanten de beste service te
verlenen die ze verdienen. De laatste stappen van het veranderingsproces worden nu geïmplementeerd. Deze bedrijfsovername brengt overigens voor bestaande klanten geen merkbare veranderingen met zich mee.
DINA Logistics wil tenslotte zijn klanten, medewerkers, partners en onderaannemers oprecht bedanken voor het vertrouwen en de goede samenwerking gedurende het afgelopen jaar. We willen namelijk een gezonde, flexibele en lange
termijn partner zijn voor al uw distributie opdrachten in de BENELUX. Vanaf 1 Maart 2020 beginnen wij met DINA
Logistics Vilvoorde aan een nieuw hoofdstuk waarbij DINA know-how en waarden centraal staan voor onze klanten.
Het is onze missie om onze klanten logistiek te innoveren, hun business te stimuleren, gezamenlijk groei te activeren
en bij te dragen aan een gezonde economie. Onze belangrijkste waarden daarbij zijn open en eerlijke communicatie,
inzet en verantwoordelijkheid.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel niet deze met ons te delen.
Met positieve groet,
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