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G ewo o n g o e d g e regeld
In een wereld die steeds sneller verandert en waarin onze opdrachtgevers steeds complexere logistieke vraagstukken hebben, is Koninklijke
Saan een betrouwbare partner die door continu te innoveren en te vernieuwen, steeds de juiste oplossing kan bieden. Onze kernwaarden zijn:
Daadkrachtig, Optimistisch, Bewust, Toegankelijk en Resultaatgericht.
Onze medewerkers zijn professionals, die kansen zien, bevlogen zijn en
plezier hebben in hun werk. We denken mee met onze opdrachtgevers
en werken pragmatisch, veilig en verantwoord. We pakken aan en
regelen projecten van a tot z, van klein tot groot, altijd in nauw overleg
met de klant. Zo komen we samen tot het beste resultaat!

Vertrouw op 120 jaar vakmans chap
Bij Saan kunt u vertrouwen op 120 jaar vakmanschap en onze complete
logistieke dienstverlening. Wij hijsen, verplaatsen en verhuizen; van de
verhuur van mobiele kranen tot omvangrijke industriële verhuizingen.
De combinatie van onze verschillende activiteiten stelt ons in staat onze
relaties in eigen beheer de juiste turn-key oplossing te bieden voor
elk logistiek vraagstuk. Wij leveren onze diensten landelijk en internationaal binnen allerlei sectoren, waaronder de bouw, medische- en
farmaceutische industrie, installatietechniek, de overheid, financiële
dienstverlening en de entertainmentindustrie. Onze medewerkers zijn
daarbij de belangrijkste schakel. Zij maken het verschil door een goede
voorbereiding, hun professionaliteit, flexibiliteit en vakmanschap. Door
hen wordt uw logistieke opdracht gewoon goed geregeld!
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Gaat u investeren in nieuwe machines, uw productie-

Of er nu pallets met bouwmaterialen of kostbare

locatie herinrichten of uw gehele bedrijf verhuizen,

machines gehesen moeten worden, of er enorme

dan moet uw bedrijfsvoering daarvan natuurlijk zo

prefab-elementen op hun plek gezet moeten: uw

min mogelijk hinder ondervinden. En ook als u kwets-

hijsklus moet veilig en efficiënt gebeuren. Wat uw

bare apparatuur te verplaatsen heeft, of een kostbaar

uitdaging ook is: bij Saan huurt u daarvoor de juiste

kunstwerk, dan wilt u zich daarover natuurlijk geen

hijskranen met ervaren en deskundige bemanning.

enkele zorgen hoeven maken. Bij Saan bereiden we

En heeft u behoefte aan advies of een uitgebreid

elk project tot in de puntjes voor. Uw afdelingen en

hijsplan, of moeten er vergunningen en ontheffingen

processen ondervinden zo weinig mogelijk hinder

geregeld worden: ook dan bent u bij Saan aan het

van onze werkzaamheden en uw kostbare objecten

juiste adres!

komen netjes en veilig op hun bestemming.
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Kantoorverhuiz ingen
Verhuizen: het is meestal een stressvolle gebeurtenis. Terwijl de hele
afdeling of het hele bedrijf naar een nieuwe locatie over moet, moet het
normale werk gewoon doorgaan. Uw klanten rekenen ten slotte
gewoon op u, net als altijd. De ervaren verhuizers van Saan zorgen
ervoor dat uw verhuizing gewoon goed geregeld wordt. Ze werken snel,
efficiënt en veilig, zodat uw organisatie, collega’s, klanten of cliënten
geen hinder ondervinden van de verhuizing. Van voorbereiding tot uitvoering en nazorg: wij ontzorgen u volledig.

P ro j ec tl o g i sti ek
Logistiek in de bouw, logistiek rondom grote evenementen: elk project is
uniek en kent een eigen eisenpakket: duurzaamheidseisen, beperking van
de overlast voor de omgeving en efficiëntie-doelstellingen. Elk project
heeft daarom een specifieke logistieke aanpak nodig. Saan is een
doordachte logistieke dienstverlener die u helpt om de processen zo
in te richten en uit te voeren dat u voldoet aan het eisenpakket. Samen
zorgen we voor een goede organisatie van het project, waarmee u
bovendien grip houdt op de planning en onvoorziene kosten voorkomt!

Heeft u een logistieke uitdaging?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Kijk op www.saan.nl voor meer informatie,
of bel onze vestiging Diemen: 020-6606060, of onze vestiging Tilburg: 013-4620000.

K wa l i te i t en ve i l i g h e i d
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Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn

Van oudsher heeft Saan al veel aandacht voor de

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de juiste

maatschappij en het milieu. Sinds jaar en dag

kwaliteit te leveren, leven wij op het gebied van

hanteren we in onze beleidsvoering de principes

veiligheid strenge procedures na. Saan wil zich

van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

bovendien aantoonbaar blijven ontwikkelen en

transparantie, ethisch gedrag, respect voor stake-

verbeteren. Om die reden zijn wij gecertificeerd voor

holdersbelangen, wetgeving, gedragsnormen en de

een aantal managementsystemen op het gebied van

rechten van de mens. We hebben de overtuiging

kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Jaarlijks

dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan.

vinden er surveillance audits plaats voor ISO en VCA.

Daarom investeren we in schoner materieel en

We zijn een trotse Erkend Projectverhuizer van het

energiebesparende maatregelen in onze panden.

jaar 2017 en we zijn bovendien gecertificeerd voor

Op maatschappelijk gebied steunen we liefdadig-

de CO2-Prestatieladder.

heids-, onderwijs- of sportprojecten. En mensen met
een beperking geven we een kans op de arbeidsmarkt.
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Koninklijke Saan B.V.
Diemen

KRAANVERHUUR
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P O S TA D R E S

Weesperstraat 78-82

Postbus 70

1112 AN Diemen

1110 AB Diemen

T: +31 (0)20 660 60 60
E: info@saan.nl

Tilburg
Lizzy van Dorpweg 2
5032 MR Tilburg

INDUSTRIËLE VERHUIZINGEN

T: +31 (0)13 462 00 00

Utrecht
Rutherfordweg 104
3542 CG Utrecht
T: 020 660 60 60

VERHUIZINGEN

Kunnen wij u helpen, of wilt u iets
weten? Wij staan voor u klaar.
PROJECTLOGISTIEK

SAAN TRUCKING

saan.nl
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