
samen brengen we het verder
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MISSION STATEMENT
UW BUSINESS OP DE GOEDE WEG

Transeurope en Transportbedrijf Verhelst engageren zich om u een veelzijdig gamma

hoogstaande transportservices aan te bieden. Beide bedrijven behoren tot dezelfde

groep Verhelst, en hun activiteiten liggen perfect in mekaars verlengde. Die activiteiten

laten we naadloos aansluiten bij uw transportbehoeften. Dag na dag, jaar in jaar uit. In

heel Europa net zo goed als in uw eigen regio. Zodat u zich wat dat betreft geen enke-

le zorg moet maken, en u zich voluit kunt concentreren op uw kernactiviteit. Op die

manier helpen wij uw business op de goede weg.

1940 1950 1960

EEN MODERNE SPELER MET ZEVENTIG JAAR ERVARING 

Met bijna zeventig jaar erva-
ring zijn we zeer competitieve
spelers in de transportmarkt.
Transportbedrijf Verhelst n.v.
werd opgericht in 1934 als
onderdeel van de Groep
Verhelst. Het bedrijf speciali-
seerde zich in het transport
van bouwmaterialen.
Transeurope n.v. ontstond in

1948 en legde zich toe op het
transport van dranken voor de
grote Belgische brouwerijen. In
1975 trad Transeurope toe tot
de Groep Verhelst. Vandaag
beschikken beide bedrijven
over state-of-the-art materieel
en uitstekend opgeleid perso-
neel. We zijn actief in heel
Europa.



5

TRANSPORTBEDRIJF VERHELST
IN BINNEN- EN BUITENLAND
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onderlossers poederbulk tot 35 m3
kipciternes tot 63 m3

kippers voor zand en 
steenslag tot 35m3

Transportbedrijf Verhelst is
gespecialiseerd in het trans-
port van grondstoffen. Vanuit
onze thuisbasis vlakbij de
havens van Oostende en
Zeebrugge zijn we actief in
binnen- en buitenland. We
bieden u kiptransporten voor
zand, steenslag en zelfs breuk-
stenen tot zes ton per stuk.

Poederciternes voor o.a.
cement en tautliners voor
gepalletiseerde of verpakte
goederen. Bovendien beschik-
ken we over goed uitgeruste
eigen loodsen voor overslag in
havens, met losfaciliteiten vol-
gens de behoeften van de
klant.

kippers voor breuksteen 
tot 6000 kg per stuk



TRANSEUROPE N.V.
THUIS OP 
ALLE EUROPESE WEGEN

76

Transeurope legt zich hoofd-
zakelijk toe op twee grote
activiteiten. Enerzijds het citer-
ne vervoer voor diverse vloei-
stoffen. Anderzijds het trans-
port van gepalletiseerde en
verpakte producten. Dat
gebeurt tot in de verste uit-
hoeken van Europa. Snel,
stipt, en met de grootst moge-
lijke zorg voor uw goederen. 

inox vloeistofciternes voor 
chemische producten 35 m3

tautliner: laad- en losfaciliteiten, 
zowel zijdelings als 
achterwaarts
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LOGISTIEK
UW GOEDEREN IN
BEKWAME HANDEN

Rijden alleen is niet genoeg.
Van een competitieve trans-
porteur verwacht u heel wat
meer. Overslag- en handling-
services op het hoogste niveau
bijvoorbeeld. En dat is precies
wat Transportbedrijf Verhelst
en Transeurope u kunnen 
bieden. Via onze eigen lood-
sen in de havens van
Oostende verzekeren we een
vlotte en veilige overslag tus-
sen weg-, trein- en zeetrans-
port. 

Eigen loodsen voor 
overslag in de haven van
Oostende. Behandeling
van alle gepalletiseerde of
verpakte goederen.

Wij beschikken over alle nodige
opzetstukken, zoals dubbelvork,
papierklem,...

Eigen vloot platte trailers volledig
uitgerust met straps en zeilen.

Eigen terminal-trekkers.



WERKPLAATS
BETROUWBAARHEID BOVEN ALLES
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Afspraak is afspraak, vinden we.
En daar mag niets tussenkomen.
Zelfs een technisch probleem
kan geen excuus zijn om u min-
der dan een perfecte transport-
service te leveren.
Transportbedrijf Verhelst en
Transeurope beschikken daarom
over een state-of-the art onder-
houdswerkplaats. Ervaren en
uitstekend opgeleide technici
houden er onze trekkers en
opleggers in onberispelijke con-
ditie. Zodat u nooit voor onpret-
tige verrassingen komt te staan.

Goed onderhouden voertuigen
voldoen aan de hoogste normen.

Goed onderhoud begint
bij een grondige

schoonmaak. Onze
vloot passeert daarom
regelmatig door onze

eigen truckwash.



SAMEN BRENGEN WE HET VERDER

■ bijna zeventig jaar ervaring in wegtransport
■ veelzijdig dienstenpakket, van kip- en bulktransport tot 

gepalletiseerde goederen
■ nationaal en internationaal transport
■ modern en goed onderhouden materieel
■ eigen overslagloodsen in de haven
■ eigen onderhoudswerkplaats met gespecialiseerde technici

Stationsstraat 30
B-8460 Oudenburg 
tel +32(0)59-25 50 25 
fax +32(0)59-26 84 90
info.transport@verhelst.be


