45 JAAR STERK IN TRANSPORT
EN OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN
Nieuwe hypermoderne opslagcapaciteit en expeditie unit
Voor al uw deelzendingen en bulk | Slagvaardig en altijd oplossingsgericht
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“Met trots en
gedrevenheid
bouwen wij verder
aan ons groeiende
bedrijf”

Beste relatie,
Met groot plezier bieden wij u ons

van Kloostrans & HK Logistics, Hans

diensten in de opslag en het transport

jubileum- en openingsmagazine

van ’t Klooster. Een groot verlies in

van levensmiddelen. Al 45 jaar kunt

aan. Zowel het 45-jarig bestaan van

persoonlijk en zakelijk opzicht. Hij

u vertrouwen op Kloostrans & HK

Kloostrans & HK Logistics, als de

heeft de basis gelegd voor een solide

Logistics. Die hoge kwaliteit van

opening van ons gloednieuwe pand aan

internationaal opererend bedrijf.

dienstverlening blijven wij in de

de Brinkweg in Zelhem zijn mijlpalen

Met trots en dezelfde gedrevenheid

toekomst waarmaken! Veel plezier bij

die wij graag met u vieren.

bouwen wij, de tweede generatie Van

het lezen van dit magazine. Mocht u

Deze hoogtepunten vallen samen in het

’t Klooster, verder aan ons groeiende

vragen hebben, bel gerust!

jaar dat ook een dieptepunt kende: het

bedrijf. Vanuit vijf locaties in Zelhem

overlijden van onze vader en oprichter

bieden wij u op hoog niveau logistieke

Michael en Robert-Jan van ‘t Klooster
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“Kwaliteit en
betrouwbaarheid
staan voorop.
Klanten hoeven
zich geen zorgen
te maken over
het transport of
de opslag van
hun producten.
Ze kunnen zich
volledig richten op
hun core-business”

HOE HET BEGON

Van kleins af aan meegeholpen
In 1973 startte Hans van ‘t Klooster Kloostrans in Nederhorst den Berg. Hij had een
jarenlange ervaring in het vervoerswezen. Gedreven en eigenzinnig als hij was, vond
hij dat hij het beter kon. Met één vrachtauto, een DAF, is hij toen zijn diensten gaan
aanbieden. De allereerste klant was VIV Vreeland, het huidige VIV Buisman en nog altijd
een grote klant.

2008 is ook Kloostrans in Zelhem

in levensmiddelen en dedicated

waarvan het hoofdbestanddeel melk

gevestigd. “Onze ouders hebben

transport en opslag. Met 45 jaar

is, waaronder kaas, melkpoeder, boter

ons nooit gedwongen, maar het

ervaring staan Kloostrans & HK

en of proteïnen.

was voor ons een uitgemaakte zaak

Logistics garant voor kwaliteit

dat we in het bedrijf zouden gaan

waar u op kunt vertrouwen. De

Kwaliteit en professioneel

werken. Van kleins af aan hebben we

dienstverlening strekt zich uit over

Met de inzet van vakbekwaam

meegeholpen en zijn we gek op alles

heel Europa. Kloostrans vervoert

personeel, gedegen automatisering,

rond vrachtauto’s. We hebben beiden

onder meer in de Benelux, Duitsland,

een modern wagenpark en

wel elders gewerkt, maar vanaf 2000

Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Het

geautomatiseerde opslaglocaties

runnen we Kloostrans & HK Logistics

gaat zowel om geconditioneerde als

nemen Kloostrans & HK Logistics de

fulltime.”

ongeconditioneerde goederen, in

verantwoordelijkheid voor uw zending

alle soorten en maten. Van 1 pallet

op zich. Hierbij staan kwaliteit en

“Onze moeder heeft ook altijd

trok de business aan, kwamen er

Zusteronderneming

meegeholpen in de zaak. Het kantoor

meer auto’s en gingen de drie broers

In 2000 is Hans van ’t Klooster naast

was in eerste instantie aan huis,

van onze vader ook in het bedrijf

transport tevens gespecialiseerde

45 Jaar ervaring

tot complete wagenladingen. HK

betrouwbaarheid voorop. Zo hoeft u

waar zij de administratie deed.

meewerken. Als kinderen hebben

opslag voor levensmiddelen gaan

Kloostrans & HK Logistics leveren

Logistics voorziet in geconditioneerde

zich geen zorgen te maken over uw

Daarnaast hielp ze ook mee met het

wij dat allemaal van heel dichtbij

verzorgen. In Zelhem richtte hij

vanuit vijf locaties in Zelhem nationale

en ongeconditioneerde opslag van

producten en kunt u zich volledig

omladen van pallets. Met de jaren

meebeleefd.”

zusterbedrijf HK Logistics op. Sinds

en internationale logistieke diensten

levensmiddelen, met name producten

richten op uw core-business.
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“De opslagcapaciteit
BETROUWBARE OPSLAG EN TRANSPORT

is 78.000

Eén mailtje is genoeg

palletplaatsen

Kloostrans & HK Logistics verzorgen gegarandeerd betrouwbare opslag en transport van
uw goederen. Robert-Jan: “Wij bieden het hele pakket: hoogwaardig vervoer én opslag
van voedselproducten. Het grote voordeel is dat de klant één aanspreekpunt heeft. Eén
mailtje naar ons is voldoende om alles geregeld te krijgen.”

TRANSPORTDIENSTEN
♦Geconditioneerd vervoer
♦Ongeconditioneerd vervoer
♦ Container
transport

♦Transport binnenvaart

Kloostrans & HK Logistics verkopen

alle import- en exportzendingen snel en

nooit ‘nee’. Michael: “Dat woord kennen

efficiënt afhandelen. Via geavanceerde

we niet. Klantwensen zijn er om op te

ICT-systemen ziet u als klant realtime

lossen, tot spoedzendingen aan toe. In

wat de status is van uw voorraad.

alle gevallen weten wij de hoogwaardige

Kloostrans & HK Logistics zijn AEO en

kwaliteit van dienstverlening waar wij

ISO 22000 gekwalificeerd.

de strengste
kwaliteitseisen
op het gebied van
voedselveiligheid”

om bekend staan, te garanderen.”
Italië transport

♦Empty container depot

Als douane-expediteur met een

Vervoer van en naar Italië van (on)

♦ Forwarding

elektronische verbinding naar de lokale

geconditioneerde levensmiddelen

douaneautoriteiten kunnen de bedrijven

met een temperatuurrange van -25�

♦ Distributie

en voldoet aan

tot +25�. Vervoer van deelpartijen

containertransport naar Rotterdam

met een strak tijdsschema. Transport

gaat 60% via het water via onze

op Italië gebeurt in tautliners en

partner in Emmerich. Kloostrans is

koel- en vriestrailers. De trailers zijn

een voorloper in de vervoerswijze van

OPSLAGDIENSTEN

verdeeld in meerdere compartimenten.

zeecontainers en staat bekend om zijn

♦ Opslag van grondstoffen

Daardoor kunnen diverse producten

aanpassingsvermogen, bijvoorbeeld aan

met verschillende temperaturen in één

deepsea-transport.

♦Opslag van gereed product

transport worden vervoerd.
Opslag levensmiddelen

♦Invriezen / opdooien
♦ Orderpicking

Containervervoer

Met een capaciteit van 78.000

Sinds de introductie van de

palletplaatsen voorziet HK Logistics

♦ Douaneformaliteiten

zeecontainer heeft Kloostrans zich erin

ruim in de opslagbehoefte van

Goederen worden geconditioneerd of

♦ VAL

gespecialiseerd. De containers worden

klanten. De opslag vindt plaats in bulk,

ongeconditioneerd opgeslagen. De

vervoerd van en naar de havens van

inrijdstellingen of een automatisch

temperatuur varieert tussen -22� en

Rotterdam en Amsterdam. Van het

magazijn, voorzien van diverse hoogtes.

+12� en wordt constant bewaakt.

♦ Import/export
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HET NIEUWE HOOFDKANTOOR

Vriendelijk en warm
De gloednieuwe hoofdvestiging van Kloostrans & HK Logistics aan de Brinkweg in Zelhem
van 22.000 vierkante meter biedt ruimte aan het kantoor, de opslag en expeditie.
Michael: “We zijn in de loop

hebben echt wel wat neergezet. De

heeft de nieuwe huisvesting

der jaren zo hard gegroeid dat

expeditie staat centraal. Erachter

ontworpen. Directeur-eigenaar Olaf

uitbreiding hard nodig was. Het

is de opslag gelokaliseerd.

Sluyter: “We hebben het nieuwe

voordeel van nieuwbouw is dat

Rijafstanden van de heftrucks zijn

hoofdkantoor, inclusief expeditie en

we het hele logistieke proces

minimaal gehouden.”

opslag, turn-key gerealiseerd. Dat wil

hier optimaal hebben kunnen

zeggen vanaf de eerste schets, tot en

stroomlijnen.” Robert-Jan: “Het

Een echte co-creatie

met de oplevering. Het bijzondere aan

is niet zomaar een pand. We

Architectenbureau T2 uit Hengelo

het pand vind ik dat de front-facade

‘ZE BIEDEN ONS ALTIJD DIRECT GOEDE OPLOSSINGEN’
Wereldwijde handelaar in gedroogde zuivel en botervetten
Hoogwegt in Arnhem doet met Kloostrans & HK Logistics nu
ruim tien jaar zaken. Logistiek directeur Geert-Jan Mathijssen:
“Robert-Jan en Michael zijn echte ondernemers. Ze durven hun
nek uit te steken en laten kansen niet snel onbenut. Bovendien
zijn ze uiterst prettig in de omgang, altijd benaderbaar en laten
ze ons nooit staan. Overal weten ze een mouw aan te passen en
direct oplossingen te bieden. Voor een handelshuis als Hoogwegt,
dat actief is op de wereldzuivelmarkt en dat snel en adequaat
op situaties moet kunnen inspringen, zijn dat hele waardevolle
eigenschappen. Het is een cliché, maar aan de top komen is
makkelijker dan aan de top blijven. Ik wens Kloostrans & HK
Logistics dan ook van harte toe dat ze het huidige serviceniveau,
hun mentaliteit en ondernemersgeest in de toekomst kunnen
blijven waarmaken”
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de complete opslagcapaciteit die

zat hem vooral in de vertaling van

gehouden en het eindproduct naar

daarachter zit min of meer decoreert.

de identiteit van Kloostrans & HK

een hoger niveau hebben kunnen

De opslaghallen zijn esthetisch, niet

Logistics, die heel warm en familiair

tillen. Tegelijkertijd hebben we altijd

overdadig voelbaar en de uitstraling

is. Dit is vooral in de vormgeving

veel vertrouwen gekregen. Onze

is daardoor vriendelijk en warm.

van het kantoorgedeelte zichtbaar

relatie staat aan de basis van dit

Ik denk dat we voor een logistiek

geworden. Zij hebben in het hele

ontwerp. En dat zie je terug in het

dienstverlener een gedurfd ontwerp

traject steeds meegedacht. Dit

gebouw. Het voelt echt als een co-

hebben gemaakt. De uitdaging

maakte dat wij scherp werden

creatie. “

“We groeien hard,
maar blijven
scherp op de
details in de
dienstverlening.
De kwantiteit gaat

“Ik denk dat we voor een logistiek dienstverlener een gedurfd ontwerp

niet ten koste gaat

hebben gemaakt. De uitdaging zat hem vooral in de vertaling van de

van de kwaliteit”

identiteit van Kloostrans & HK Logistics, die heel warm en familiair is”

‘ONZE RELATIE IS AL 45 JAAR BIJZONDER GOED’
Vestigingsdirecteur Koninklijke VIV Buisman Zelhem Marcel
de Buijzer: “Onze relatie met Kloostrans ontstond 45 jaar
geleden. Wij waren nog in Vreeland gevestigd. Hans van ’t
Klooster, die net zijn eigen bedrijf was gestart, bood ons zijn
transportdiensten aan. In het begin moest hij de gevulde

CHAUFFEUR JAN WILLEM

Al 18 jaar met plezier in dienst

blikken boterolie stuk voor stuk laden en lossen. Na verloop
van tijd kwamen er pallets en heftrucks. Kloostrans volgde
VIV Buisman toen het naar Zelhem verhuisde en kon ons
transport blijven doen. De relatie is altijd bijzonder goed

Chauffeur Jan Willem Groot Nibbelink rijdt voornamelijk zeecontainers: “Het is een
bijzonder prettig bedrijf om voor te werken. We zijn een gezellige club mensen bij elkaar,
we zijn onderling betrokken en als er al iets speelt lossen we het op.

gebleven. Wij vullen elkaar aan en helpen elkaar waar nodig.
Kenmerkend is een situatie in 2000, toen VIV Buisman geen

Wij als chauffeurs zijn het visitekaartje

loop der jaren hard gegroeid, maar

door het overlijden van hun vader een

vergunning kreeg om hier een nieuwe koelopslag te bouwen,

richting onze klant. We zorgen ervoor

blijft wel scherp op de details in de

grote klap te verwerken gehad. Maar

maar Hans met zijn HK Logistics die al wel had. Eén plus één

dat al het materiaal er altijd spik en

dienstverlening. We waken ervoor dat

ze pakken het bijzonder goed op. Ik

was twee. Hij is sindsdien onze opslag gaan verzorgen, terwijl

span uitziet en dat de lading altijd

de kwantiteit niet ten koste gaat van de

heb alle vertrouwen in de toekomst van

wij kunnen focussen op onze productie.

netjes in orde is. Kloostrans is in de

kwaliteit. Robert-Jan en Michael hebben

Kloostrans & HK Logistics!”
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Gefeliciteerd
Kloostrans &
HK Logistics
met jullie
45-jarig
bestaan!

Ook de komende 45 jaar
werken wij graag voor
Kloostrans & HK Logistics

T2 Ontwerp & Advies B.V.
Kruisbergseweg 9
7255 AG Hengelo (Gld)
0575 46 19 21

Goed in logistiek
Laden/lossen van containers
Sutton 7, 7327AB Apeldoorn
T 055 - 700 1290
www.shiftatwork.nl

www.t2groep.nl

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Bakker Bedrijfswagens
...voor een complete transportoplossing!

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits
voor benzine en diesel

€ 19,-

Onderhoud beurten voor alle merken.
Wassenaarweg 2 Zelhem 0314 - 620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur - Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Amersfoort - Apeldoorn - Barneveld - Doetinchem - Harderwijk - Winterswijk - Nijkerk - Scherpenzeel

www.bakker-bedrijfswagens.nl
Postbus 353 - 3800 AJ Amersfoort - T. 033-4630184

T2 GROEP

Meerwaarde door samenwerking
Het bureau dat sinds 1999 de naam T2 Groep draagt is in de jaren zeventig ontstaan.
Ontwerpen, adviseren en bouwen gaan er altijd al hand in hand. Het werk van de
architecten valt moeilijk te categoriseren binnen een in de architectuur gangbare stijl.

Laat ook uw mijlpaal doorleven in een glossy magazine!
Iedereen die iets te vieren heeft, kan rekenen op onze felicitaties. En op onze magazines.

Kijk op www.greatmagazines.nl en ontdek wat een kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf.
T: 020 – 58 00 977 | E: info@greatmagazines.nl | W: www.greatmagazines.nl

Olaf Sluyter is sinds 2017 directeur

Vanuit dat beginsel benaderen wij

resultaat van de relatie die we met onze

en sinds kort ook eigenaar van T2

ons vakgebied. De ontwerpen die

opdrachtgever aangaan. “Daarnaast

Groep. “We proberen ons niet vast

we maken worden altijd achter de

kan T2 Groep B.V. de gemaakte

te leggen in een vormstijl, maar

tekentafel bedacht, de kortste weg

ontwerpen in eigen beheer uitvoeren.

stellen architectonische kwaliteit

van idee naar papier. Vervolgens wordt

T2 Bouw is de bouwonderneming

primair in het ontwerpproces,

er een koppeling gemaakt met de

binnen de T2 Groep, waardoor het

dat onlosmakelijk met de relatie

meest geavanceerde 3D-software,

proces van ontwerpen en voorbereiding

tussen architect en opdrachtgever

zodat we al in een vroeg stadium de

verder benut kan worden in de

verbonden is. Een BNI-gecertificeerde

ruimtelijkheid en de kwaliteit van een

uitvoering. Hierdoor worden faalkosten

interieurarchitect is toegevoegd aan

ontwerp inzichtelijk kunnen maken”. Dit

geminimaliseerd, het budget wordt

het team om elk bouwwerk niet alleen

is volgens Olaf Sluyter een belangrijke

bewaakt en de kwaliteit van het

van buiten, maar juist ook van binnen

tool om de opdrachtgever te laten

eindproduct wordt gewaarborgd. “Van

te ontwerpen met de ruimtelijke

meedenken in dit proces. “We stellen

eerste schets tot oplevering, met als

kwaliteit die het verdiend.” Sluyter

ons heel dienstbaar op richting de

doel een tevreden opdrachtgever. Dat is

vervolgt: “Architectuur is een ambacht.

opdrachtgever; elk ontwerp is het

onze missie”, besluit Olaf Sluyter.
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Missie =
zero emissie

ArgosTankpas
Bespaart tijd en geld
De voordelen op een rij:
• Dankzij ons automatische en digitale facturatiesysteem
ondervindt u minder administratieve rompslomp
• Wij bieden u géén contract
• Een gratis tankpas, géén vaste maandelijkse
kosten maar een flexibel limiet op de tankpas
• Kortom een goede kwaliteit brandstof tegen een scherpe prijs

Innovatieve vorkheftrucks van STILL:
krachtig, efficiënt en milieuvriendelijk.
www.still-zero-emission.com

Argos Tankstations zijn onderdeel van VARO.

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 684 52 00
www.still.nl

Voor meer informatie:
+31 (0)88 1007 222
klantenservice@varoenergy.com
www.argos.nl

ARGR_Zakelijke_Tankpas_ADV_85x130_DEF.indd 1

Dynamische wereld
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Kloostrans & HK Logistics zijn

samenwerking. De transportwereld

wil treden. Last but not least willen

twee solide bedrijven. Wij waken

is een dynamische wereld die

wij onze collega’s hier in het zonnetje

er altijd voor dat de groei niet ten

nooit verveeld. Maatschappelijke

zetten. Zij zijn bijzonder betrokken bij

koste gaat van onze belangrijkste

ontwikkelingen als duurzaamheid,

het wel en wee van Kloostrans & HK

pijlers: hoogwaardige kwaliteit en

veiligheid en energiegebruik gaan ons

Logistics. Iedere dag opnieuw weten

betrouwbare dienstverlening. Wij zijn

ondernemerschap nog meer uitdagen

zij alle klantwensen optimaal in te

ons terdege bewust dat het succes van

en beïnvloeden. Wij beleven bijzonder

vullen. Wij zijn ze zeer erkentelijk voor

onze bedrijven baseert op de goede

veel plezier aan ons vak en hopen

hun professionaliteit, enthousiasme en

relaties die wij met u hebben. Op deze

uiteraard dat, hoewel wij nu nog jong

inzet!

plek willen wij u dan ook hartelijk

zijn, de derde generatie Van ’t Klooster

bedanken voor het vertrouwen en de

in de toekomst in onze voetsporen

Michael en Robert-Jan van ‘t Klooster

E info@schilderwerkenkrijnbarmentloo.nl
“Bedankt voor uw vertrouwen en de samenwerking!”
q 06 1222 8051
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Balans tussen
betrokkenheid,
kwaliteit en kosten

M E E S T E R & KUIPER
’s-Gravelandseweg 45
1217 EH Hilversum
Telefoon 035 6 212 212

www.mk.nl
www.in-gooi.nl
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Toonaangevende transportbedrijven
kiezen voor T Comm Telematics

Heeft u 24/7 controle over de temperatuur
en lading in al uw trailers?
24/7 real-time inzicht in uw vervoerscondities
Monitoring en registratie van de exacte temperatuur
In één oogopslag zien waar al uw voertuigen zijn
Meteen actie ondernemen in geval van calamiteiten
Proactief kunnen informeren van opdrachtgever
Sluitend bewijs bij calamiteiten en ladingschade

Ontdek alle voordelen op
www.tcommtelematics.nl

