
 

Verpakkingsoplossingen op maat.  

Heeft u een zending die extra aandacht vereist en die u wilt beschermen. Of wilt u een groot of uniek pakket 
verzenden? Seabourne Logistics biedt u verpakkingsoplossingen op maat.  

Alles begint bij de juiste verpakking.  
Seabourne heeft binnen de afdeling Operations een gespecialiseerde service voor het verpakken en verzenden van 
breekbare, dure/luxegoederen, extreme of waardevolle zendingen zoals kunst en antiek. Eigenlijk voor alles wat niet 
makkelijk te verpakken is en een afwijkende maatvoering heeft. Deze afdeling biedt verpakkings- en 
beschermingsoplossingen die ervoor zorgen dat uw zending zeewaardig, veilig en/of luchtdicht verpakt volgens koerier 
veilige normen.  

Natuurlijk zijn wij erg voorzichtig met uw goederen. Vanuit de afdeling operations 
houdt het team zich bezig met een uitdagende klantenportfolio van uiteenlopende 
verzoeken. Waarbij elke lading uniek is en vraagt om een op maat gemaakte oplossing, 
om zo de verzending van de lading te waarborgen.  
 
Wij kijken naar het geheel bij het verzenden. Wat is de locatie, waar gaat het pakket 
naar toe? Hoe gaan we het vervoeren, wat is dan de beste oplossing, past het op een 
pallet of in een kist? Uiteraard kijken wij ook naar de waarde van een verzending, 
zodat deze tijdens transport goed verzekerd is. Vaak vragen we nog even om een foto zodat we een juist beeld hebben. 
Zo kunnen we optimaal aan de verwachtingen van de beste verpakking en van de klant voldoen. 

Uniek bij Seabourne: verpakking van flessen.  
Het transporteren van flessen gaat vaak in grote dozen en worden niet altijd koeriersveilig verzonden. Bij Seabourne 
Logistics hebben wij hebben een uniek service. Wij halen de flessen bij u op en verpakken deze stuk voor stuk volgens 
de koeriersveilige normen. Zo weet u zeker dat deze heel aankomen.  
 

Net zoals bij deze mooie kist die vanuit een kunstveiling 
werd verzonden naar Frankrijk, is elk stuk uniek. En 
bekijken we per items wat de beste oplossing is. Zo ook 
naar de tafeltjes die vanuit Nederland, gekocht op een 
veiling,  verstuurd zijn naar een privé persoon in China. 
Deze tafeltjes werden ingepakt in bubbelfolie in een doos 
geplaatst die aan de binnenzijde was voorzien van 
piepschuim 

 
Als onafhankelijk bedrijf kunnen wij u een 
persoonlijke service bieden die zorgt voor de 
behandeling en verzending van onvervangbare 
artikelen op kleine en grote schaal. Onze 
verpakkingsexperts geven u graag deskundig 
advies.  Voor elk pakket groot of klein geldt: met 
aandacht ingepakt, is veiliger verzonden.  
 
 
Twijfelt u of u voldoet aan de vervoervoorwaarden of dat uw zending wel de juiste of kwalitatief goed verpakking heeft? 
Neem contact op met een van onze accountmanagers. 
 
amssales@seabournelogistics.com     einsales@seabournelogistics.com 
Wattstraat 7        Park Forum 1119 
2171 TP Sassenheim       5657 HK Eindhoven 
Tel 0252 757200       Tel 040 235 3300 
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