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Uw specialist in logistiek
voor de glastuinbouw.

Ruime ervaring met projecten in de 

glastuinbouw in o.a.: 

• Australië

• Nieuw-Zeeland

• Mexico

• Verenigde Staten

• Canada

• Japan

• Frankrijk

• China (40 eigen kantoren)

horti logistics



Allport Horti Logistics is een divisie van Allport Netherlands en

is gespecialiseerd in logistiek voor wereldwijde projecten in de

glastuinbouwsector. Allport Netherlands is gevestigd in Rotterdam

en heeft eigen kantoren in 30 landen en in nog eens 100 landen een

groot netwerk van exclusieve agenten. 

Met Horti Logistics worden de logistiek en de douaneformaliteiten 

rondom uw projecten in de glastuinbouw van A tot Z geregeld. Onze 

betrokken en ervaren medewerkers nemen u alles uit handen op dit 

gebied. Naast onze ervaring, concurrerende prijzen en goede relaties

met alle bekende containerrederijen, biedt ons uitgebreide online

logistiek informatiesysteem vele mogelijkheden om alle stappen in

de keten transparant en overzichtelijk te houden.

Dit speciaal door Allport ontworpen systeem is meer dan tracking en tracing

en is speciaal toegespitst op de logistiek rondom uw kassenbouwproject: vanaf 

het moment dat de container bij u wordt geladen tot en met het moment dat de 

lege container weer in het containerdepot retour wordt geleverd. De informatie 

over uw zendingen en verschepingen is altijd up-to-date en geeft de klant inzicht 

in alle stappen van het logistieke proces rondom het project: wat is de status van 

de container(s), wat is de planning? Tevens kunnen we per container alle bijbeho-

rende documenten zoals B/L, factuur en paklijst uploaden, zodat u precies kunt 

zien om welke lading het gaat.

Welke route u ook kiest, we zijn er klaar voor

Allport Horti Logistics:

• medewerkers zijn ervaren met kassenbouw,  

 betrokken en 24/7 bereikbaar 

• informatie is altijd up-to-date en online   

 beschikbaar 

• wereldwijde dekking

• bij updates ontvangt u automatisch een

 e-mail

• korte lijnen en één vast aanspreekpunt

• concurrerende prijzen

Logistiek en douaneformaliteiten
worden van A tot Z geregeld.Wij zijn Allport Horti Logistics.

24/7 monitoring

Niet alleen de klant, ook de werknemers op de bouwplaats 

kunnen inloggen in het systeem, zodat alle betrokkenen 

altijd op de hoogte zijn. U bepaalt zelf wie er toegang hebben 

tot de gegevens. Omdat het een online systeem is, heeft u 

altijd en overal de mogelijkheid om in te loggen en over-

brugt u hiermee de tijdverschillen tussen de diverse landen. 

Het gehele traject wordt continu bewaakt en 

updates worden direct bijgewerkt door de specialis-

ten van Horti Logistics. Van iedere update ontvangen 

de betrokkenen automatisch een e-mail. Door 

middel van pro-actieve waarschuwingsberichten 

zorgen wij ervoor dat uw containers binnen de vrije 

detention periode worden teruggeleverd.

Alle gegevens zijn door onze mensen op juistheid gecontro-

leerd, zodat u niet meer afhankelijk bent van verschillende 

of onjuiste bronnen van informatie. Ook nadat de kas 

is opgeleverd, verzorgen we desgewenst de verzen-

dingen van toeleveranciers. 


