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Logistiek uitbesteden
Logistiek krijgt in ondernemingen vaak niet de aandacht die het verdient. Uit onderzoek blijkt
dat bedrijven die hun logistieke proces op orde hebben, mogen rekenen op herhaalaankopen
van de consument. Een betrouwbare bezorging is immers het visitekaartje van uw (online)
bedrijf. Deze ‘last mile’ is van grote invloed op de klanttevredenheid van de consument.
De logistieke processen zijn echter een tijdrovend proces binnen uw bedrijf. Deze tijd wilt u
liever besteden aan uw core business als inkoop, verkoop en marketingactiviteiten. Merkt u
dat de logistiek van uw website of bedrijf ten koste gaat van de (internationale) groei? Dan is
het tijd om het logistieke proces uit te besteden. Daarmee verkort u de levertijd en vergroot u
de klanttevredenheid, terwijl u uw aandacht richt op de essentie van uw bedrijf.

Kies voor TLogistics
TLogistics verzorgt uw totale logistiek met een no-nonsense attitude. Veel ondernemingen
vinden het moeilijk om een logistieke dienstverlener te vinden die past bij hun cultuur en
kennis heeft van logistieke dienstverlening op het hoogste niveau, zonder daarbij de klant
en/of consument en zijn wensen uit het oog te verliezen. TLogistics is sinds 2010 de
logistieke dienstverlener die u zoekt. Wanneer u uw logistiek bij ons onderbrengt profiteren
uw klanten direct van de voordelen van een gespecialiseerd fulfilment bedrijf en heeft u zelf
weer de ruimte om te focussen op de groei van uw onderneming.
Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Kwaliteit is niet noodzakelijk duur
De primaire focus van TLogistics is het leveren van hoogwaardige logistieke oplossingen
tegen aantrekkelijke tarieven. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Sterker nog: door onze
contracten met vooraanstaande pakketvervoerders profiteert u van onze voordelige
verzendtarieven en heeft u bovendien geen eigen opslagkosten meer.
Bij TLogistics maken we de zaken niet moeilijker dan ze zijn en kunt u rekenen op een
persoonlijke en professionele afhandeling van uw logistieke processen. Operationeel
resultaat telt. Van ontvangst tot verzending: uw logistieke processen zijn bij ons enthousiaste
team in deskundige handen. Bij ons kunt u rekenen op een pakket dat er verzorgd uitziet,
waar de juiste producten netjes in zijn verpakt. En omdat wij iedere bestelling handmatig
inpakken, kunnen wij uw producten eenvoudig voorzien van uw persoonlijke touch.

Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen
Wij verzorgen de logistiek voor tal van webshops in diverse branches. Daarnaast werken wij
veel voor fabrikanten en groothandels die leveren aan retailers. Wij hebben alle
vaardigheden in huis om zowel B2C- als B2B-klanten te bedienen. Een unieke positie: wij
kunnen beide kanalen bedienen vanuit één voorraadlocatie, waardoor u profiteert van de
bijbehorende tijd- en kostenbesparing.
TLogistics is gevestigd in Rijen, Noord-Brabant. Hier is ook één van onze magazijnen
gevestigd.

Locatie Rijen






2.500 vierkante meter warehouse
Geschikt voor kleine tot middelgrote ondernemingen
BORG 4 beveiligingsniveau
Geconditioneerde ruimten met gecontroleerde temperatuur
Afzonderlijke ruimtes voor Value Added Logistics (VAL) als inpakken, verpakken of
bundelen, labelen of prijzen en herconditionering

IT-Systeem
TLogistics is meer dan een logistiek dienstverlener. Dankzij ons geavanceerde systeem
bieden wij u cruciale systeemoplossingen, zoals een volledige ‘end-to-end’ traceerbaarheid
van uw orders en producten. U kunt bij ons rekenen op een nauwkeurige vooraard- en
orderbeheer. Ondersteund door ons professionele en gebruiksvriendelijke IT-systeem
beheersen wij de complexe processen van de hedendaagse (webshop)logistiek en bieden
wij u real-time inzicht in uw productvoorraad.

One stop shop
TLogistics is in staat om het volledige logistieke proces van uw onderneming over te nemen.
Wij verzorgen het transport vanaf uw leverancier en nemen de zending in ontvangst,
controleren deze op alle relevante specificaties en zorgen voor opslag in ons georganiseerde
magazijn. Onze deskundige medewerkers pakken iedere bestelling handmatig in. Het pakket
wordt vervolgens door de best passende vervoerder afgeleverd bij uw klant. Alle services
rondom de aflevering worden door ons verzorgd. Dit geldt ook voor retourzendingen van
producten. Naast opslag en orderfulfilment bent u bij TLogistics aan het juiste adres voor het
verzenden van een pakket, pallet of container naar uw klanten in Europa of wereldwijd.
Wij zijn uw one stop shop voor al uw logistieke eisen en wensen.

Branches en referenties
Branches
TLogistics is gespecialiseerd in fulfilment. Wij richten ons specifiek op de sectoren:
 Technologie | Consumentenelektronica
 Mediaproducten
 Beauty | Health Care
 Fashion & Apparel | Accessories
 Lifestyleproducten

Referenties
Een kleine greep uit de reacties van onze tevreden klanten:
 Princess Sportsgear is gespecialiseerd in een breed scala trendy hockey-artikelen.
Topsporters gebruiken onze artikelen, ook voor onze logistiek zoeken we toppers. ‘No
excuse not to perform’, dat maakt TLogistics voor ons waar!
 Beauty is meer dan een kwalitatief product bij JohnBeerens.com, het is een experience:
‘Delivering Beauty’. Dat doen wij samen met TLogistics.
 ‘Beauty is power’, geloven we bij Amazon Beauty. Dat geldt ook voor de logistiek.
Vandaar dat wij kiezen voor TLogistics als onze logistieke partner in Europa.
 De modellen van Happyskirtt zijn vernoemd naar iconen Kelly, Hepburn en Monroe. Zij
staan, net als wij, voor stijl, charisma en kwaliteit. TLogistics behandelt onze iconen
zoals het hoort.
 De tijdloze producten van House in Style worden gemaakt van eerlijke, pure en
natuurlijke materialen. Kwaliteit, daar staan wij voor. Vandaar onze keuze voor
TLogistics.
 Interieurparfums met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, dat is het doel van
EnviroScent. Onze inzet gaat verder dan onze producten en geuren: we verbeteren
onze verpakkingen en het logistieke proces. TLogistics begrijpt onze visie.

