De meest duurzame
transporteur van Nederland

Voor meer informatie
bezoekt u onze website
www.firstclasscouriers.nl
info@firstclasscouriers.nl
Of bel gratis 0800 3477 825
Hoofdkantoor
A.J. Romijnweg 10
9672 AH Winschoten
0597-870010

Wij rijden
natuur(lijk)
op groen gas

Alle vormen van (spoed)transport én opslagcapaciteit
Welke goederen u ook wilt vervoeren, wij bieden de oplossing:

Milieubewust transport van uw goederen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan
ooit. Veel organisaties voeren allerlei maatregelen door om zo
duurzaam mogelijk te produceren. Dan is het toch niet meer dan
vanzelfsprekend dat ook het transport van deze goederen duurzaam
geregeld is?

FirstClass Couriers
rijdt op groen gas

Duurzaam en betrouwbaar
transport in heel Europa

Het snel en goed leveren
van uw zending heeft voor
ons de hoogste prioriteit.
Dit op een milieuvriendelijke
manier verzorgen is voor ons
vanzelfsprekend. Onze auto’s
rijden op groen gas, zijn voorzien
van de schoonste motoren
en uitgerust met de nieuwste
technologie op gebied van
brandstofbesparing. Bovendien
zijn onze chauffeurs getraind
op het nieuwe rijden. Zo bent u
ervan verzekerd dat uw goederen
milieuvriendelijk worden
vervoerd!

Waar uw zending ook naartoe
moet, wij behandelen elke
zending met de juiste zorg.
Dankzij onze 24-uurs service
en ruime dekking in Nederland
kunnen wij uw goederen binnen
zeer kort tijdsbestek laden en
aansluitend lossen op iedere
gewenste bestemming in Europa.
Wij zijn NIWO, ADR, VCA, BHV,
ACN en GDP gecertificeerd en
zorgen er door middel van track
& trace voor dat iedere zending
volledig door u te volgen is.

•
•
•
•
•
•

ADR (klasse 2 tot 9)
Spoedtransport
Geconditioneerd vervoer
Dag en nacht distributie
Value Added Service
On Board Courier-service

Heeft u nog geen eindbestemming voor uw goederen? Dan slaan
wij uw goederen tijdelijk op in ons ruime magazijn.

NIEUW!

groen gas tankstation!

Vanaf medio 2020 beschikt
FirstClass Couriers over een
eigen tankstation voor voertuigen
op groen gas. Dit tankstation bij
ons hoofdkantoor in Winschoten
gebruiken wij niet alleen zelf;
iedereen kan hier groen gas
tanken! Naast groen gas bieden
we ook een snellaadpaal.
Elektrische auto’s zijn hiermee
in slechts 30 minuten volledig
opgeladen.

