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Op al onze aanbiedingen en offertes zijn van toepassing onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de 
KvK te Hilversum op 1 juli 2003 

Oplossingen 
 
 
Slimme distributieoplossingen 
 
Kannegieter: al meer dan 50 jaar door kennis gedreven en toonaangevend op het 
gebied van databekabeling en ‘security’-oplossingen, netwerkapparatuur en 
draadloze internetverbindingen en slimme distributiemogelijkheden. We doen niet 
alleen aan het opslaan en verzenden van goederen en producten naar uw project. 
Onze distributieoplossingen zijn erop gericht uw processen te ondersteunen en 
een bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. 
 
Dienstverlening 
Als het gaat om beschikbaarheid van materialen en efficiëntie op de werkvloer 
weet Kannegieter als geen ander hoe belangrijk de logistieke afhandeling van een 
project is. Ten behoeve van de logistieke ondersteuning van uw processen is 
Kannegieter de partner om met u mee te denken. De wensen en behoeften van uw 
organisatie en het project staan daarbij centraal. Met als doel om op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze (ISO 14001) uw project efficiënt te helpen 
inrichten. Service is het uitgangspunt.  
 
Voor specifieke project- en locatiegebonden logistieke diensten bieden we service 
op maat. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van grote aantallen haspels met 
bekabeling op de 6e verdieping van een kantoorgebouw in aanbouw. Afhankelijk 
van de behoefte opereert Kannegieter als een logistieke ‘hub’ en levert de 
producten af op een vooraf afgesproken locatie, gebouw en/of plaats (verdieping, 
vleugel, werkplek). Overal op elke gewenst tijdstip (dag & nacht). 
  

 
Afleveren van grote aantallen kabelhaspels op de  6e verdieping van kantoorgebouw in aanbouw 
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Deze ‘Just In Time’-leveringen, afgeleverd aan de juiste contactpersoon ter plaatse 
zorgen ervoor dat u geen overtollige voorraad op de bouw heeft, waardoor schade 
en diefstal vermeden worden. Wij kunnen de goederen aanleveren per 
bouweenheid zodat de monteur niet zelf meer hoeft te sorteren. Binnen onze 
huidige dienstverlening is het al geruime tijd mogelijk om de volgende werkdag 
materialen geleverd te krijgen, op een tijdstip waarop het uw onderneming het 
beste uitkomt.  
 
Door de toenemende vraag van onze relaties naar meer logistieke dienstverlening 
bieden wij logistieke- en opslagdiensten. Hieronder vindt u alle mogelijkheden. 
 
Transport 
Naast de standaard-leveringen kunnen wij het volgende bieden:  
 Tijdsleveringen (JIT) 
 ‘Same day’-leveringen (vandaag besteld, vandaag geleverd) 
 ‘Next day’-leveringen (vandaag besteld, morgen geleverd) 
 Leveren op bouwlocaties (met speciale eisen zoals meldingsplicht, veiligheid, 

openingstijden) 
 Weekendleveringen 
 Thuisleveringen 
 Nachtleveringen 
 Afleveren zonder dat er iemand aanwezig is 
 Leveringen in het buitenland 
 24 Uur per dag, 7 dagen per week  
 

 
Het geavanceerde, logistieke hart van Kannegieter  
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Diensten  
 Opslag op locatie in bijvoorbeeld een zeecontainer (zeer handig voor grotere 

projecten, altijd uw goederen bij de hand, flinke bijdrage aan CO2-vermindering) 
 Verhuur van (tijdelijke) opslagruimte (bij beperkte opslagruimte op locatie 
 Leveren op de gewenste etage en/of kamer  (uw zending gesorteerd geleverd, 

geen gezoek meer) 
 Leveren van materialen waarvan wij de omverpakking zoveel mogelijk voor u 

hebben verwijderd (geen afvalstroom op locatie, verantwoord en duurzaam 
afvoeren door Kannegieter) 

 Prefabricage-leveringen (assembleren, monteren tot gereed product) 
 Retour halen van de overgebleven goederen 
 Afvoer van verpakkingsmaterialen (lege haspels etc.) 
 Leveren in rolcontainers met bakken (producten worden gesorteerd in bak(ken), 

geen gezoek meer) 
 
Tot slot 
Kannegieter heeft een beveiligd distributiecentrum met geschoolde en 
gediplomeerde medewerkers die ons geavanceerde magazijn in dienst van onze 
klanten stellen. Dit distributiecentrum biedt u ook de mogelijkheid uw goederen af 
te halen bij de balie van Kannegieter in Amersfoort. 
Een praktische oplossing wanneer u op weg naar een project iets vergeten bent! 
 
Wil u meer weten over onze logistieke diensten? Neem dan contact op met uw 
accountmanager of bel ons via 033 450 8686. 


