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Imtrans B.V.:

Familiebedrijf met
hart voor úw zaak

Met vaste relaties als ABB, Maintenance Partners, Heat Exchanger Service, IRST, DSW, Ro Theater, en Linde Gas Benelux
toont Imtrans B.V. in Schiedam aan dat het vertrouwen geniet van organisaties die helemaal niets aan het toeval overlaten.
Dat doen deze gerenommeerde bedrijven dan ook niet. Imtrans levert immers al vanaf 1925 op haar eigen persoonlijke wijze
professionele diensten op het gebied van opslag, verhuizingen en speciale transporten. “We zijn nog een écht gespecialiseerd
familiebedrijf, met veel oog voor de menselijke kant van het ondernemen.”

I

mtrans in Schiedam wordt momenteel geleid
door de drie broers Jeroen, Martijn en Frank
Schreij. Zij zijn de opvolgers van hun vader,
die in 1975 in het bedrijf kwam, het tot 2005
leidde en ook nu nog grootaandeelhouder is. De
broers hebben allemaal hun eigen taak binnen
de organisatie. Jeroen (37) is onder meer de man
met de visie, die de beslissingen voorstelt en
uiteindelijk de koers bepaalt. Martijn (32) is onder
meer verantwoordelijk voor de planning en let
op alle veiligheidsaspecten. Frank (28) houdt zich
bezig met wagenparkbeheer, inkoop en kwaliteitsmanagement. “Deze taakverdeling is eigenlijk op
heel natuurlijke wijze ontstaan,” legt Jeroen Schreij
uit. “We hebben alle drie onze eigen kwaliteiten
en vullen elkaar goed aan. Dat gaat prima. Een
voordeel van onze bedrijfssamenstelling voor onze
klanten is dat ze altijd rechtstreeks te maken hebben met een van ons drieën, waardoor er heel snel
geschakeld kan worden. Verder hebben we één
stelregel: eerlijk duurt het langst. Wie bij of met
Imtrans werkt, zal merken dat we menselijkheid
hoog in het vaandel hebben staan. Dat is geen rol,
zo zijn we nu eenmaal. Klanten en medewerkers
waarderen dat aspect en dat is fijn om te merken.”

Imtrans B.V. voor transport, opslag én verhuizingen
Imtrans B.V. in Schiedam heeft zich gespecialiseerd in transport, opslag en verhuizingen. Het bedrijf
verzorgt in die disciplines alles van A tot Z. Standaardtransporten of –maten kent Imtrans niet.
Moeilijk, ad hoc, kwetsbaar of zwaar, voor Imtrans is het dagelijks werk. Imtrans is VCA* 2008/5.1- en
ISO9001:2008-norm gecertificeerd. Dit betekent dat bij de activiteiten van Imtrans alle veiligheidsreglementen en procedures in acht worden genomen. En dat is voor opdrachtgevers wel zo’n fijn
gevoel!

Geen grenzen
Naast transport is Imtrans ook helemaal thuis in
verhuizingen en opslag. Het richt zich daarbij met
name op de zakelijke markt en de zorgsector en
kent daarbij geen grenzen. Of het nu om een binnen- of buitenlandse bedrijfsverhuizing gaat, machineplaatsing, kunsttransport of archiefverhuizing:
Imtrans heeft de oplossing. Dit geldt ook voor de
opslag van goederen, zoals containers, duurzame
en hoogwaardige apparaten en machines, decors
en rekwisieten en opslag van archief. “Binnenkort
gaan we zelf verhuizen en wordt onze opslagruimte
verder uitgebreid,” aldus

Martijn Schreij. “We beschikken dan over ruim
6.000 m² opslagfaciliteiten, zowel binnen als
buiten. Een mooie uitbreiding, die aangeeft dat
ons bedrijf nog altijd in de lift zit.”
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Betrouwbaarheid
Het aspect betrouwbaarheid is zeker een van de
motieven van klanten om voor Imtrans te kiezen.
Maar er zijn uiteraard meer redenen om met het
Schiedamse bedrijf in zee te gaan, zegt Frank
Schreij: “We kunnen ad hoc in actie komen en
verkopen nooit ‘nee’. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in complexe transportvormen, hebben daar
ook ons materieel voor in huis en hanteren ook
nog eens een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.
Zie hier in een notendop de basis van ons succes.
Vorig jaar hebben we zelfs in deze moeilijke tijd
een prima jaar gedraaid en ook in 2012 ziet het er
op dit moment goed uit. We hebben recent nog
een grote opdracht gekregen voor het opslaan en
vervoeren van oplaadpalen voor elektrische auto’s.
Het geeft aan dat de markt vertrouwen in ons
heeft. Dat vertrouwen betalen we onze klanten
graag terug met topkwaliteit.”

T. 010 - 426 80 71
F. 010 - 462 08 02
info@imtrans.nl
www.imtrans.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07

