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Wereldwijd containertransport
• Europa
• Midden Oosten
• Verre Oosten
• Afrika
• Midden-, Noord- en Zuid-Amerika
• Caraibisch gebied

WWW.BSF.NL

+31(0)181391515

BEST SERVICE IN FORWARDING

BSF EXPEDITIE BV
UW LOGISTIEKE PARTNER
VOOR WERELDWIJD CONTAINERTRANSPORT
ONAFHANKELIJK , BETROUWBAAR EN ZEER CONCURREREND

BSF Expeditie BV is een familiebedrijf en wij staan bekend om onze
hoge klanttevredenheid, betrouwbaarheid en flexibele instelling. Sinds
onze oprichting in 1998 zijn we uitgegroeid tot een professionele,
onafhankelijke expediteur met een solide financiële basis. Door onze
jarenlange ervaring en opgebouwde expertise als forwarder zorgen
wij voor de beste afvaart, zodat uw kostbare lading tijdig op haar

Transport
• Ocean FCL/LCL, Import, Export en Cross-trade

bestemming aankomt.

• Truck- en treinvervoer, binnenvaart en short-sea

BSF Expeditie BV staat voor Bestman Shipping & Forwarding, of liever

• 20 en 40 ft containers verticaal laden
en kiepen voor de recycling

gezegd: Best Service in Forwarding! Wij leveren u de beste service, of
u nu één container wilt verschepen of behoefte heeft aan een partner
voor een multimodaal internationaal traject naar iedere willekeurige
bestemming in de wereld.
U kunt bij ons altijd rekenen op het juiste equipment, voldoende freetime, eigen opmaak en controle van documenten, snelle facturatie
en nog veel meer. Wij leveren een full service pakket tegen de best

Douaneformaliteiten
• In- en uitklaringen

mogelijke prijs.

• Fiscale vertegenwoordiging

De inzet, betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers

• Opmaak en controle van documenten

maken het verschil. Door mee te denken, creatieve oplossingen op
maat te bieden en voortdurend te anticiperen op de wisselende

• Advies & consulting douaneformaliteiten

marktomstandigheden, kunnen wij inspelen op de laatste ontwikkelingen en de vraag van de markt. Wij staan 24/7 klaar om u van dienst
te zijn.

BSF Expeditie BV
Christiaan Huygensweg 38
3225 LD Hellevoetsluis

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem dan gerust

Tel.

+31 (0) 181 391 515

contact met ons op. In een persoonlijk gesprek wisselen wij graag met u van

E-mail

info@bsf.nl

gedachten hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Website

www.bsf.nl

U kunt ook eerst onze website bekijken: www.bsf.nl.

