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Gewoon goed geregeld
U heeft er als bouwer de laatste jaren nogal wat uitdagingen
bijgekregen, met name in stedelijke gebieden. Strengere regels
van gemeentes om bouwoverlast te beperken bijvoorbeeld. En
natuurlijk de CO2-en stikstofdoelstellingen die behaald moeten
worden. De EMVI – de economisch meest voordelige inschrijving
– draait niet meer alleen om de prijs. Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen weegt zwaar mee, terwijl marges in de bouw
nog steeds onder druk staan. Een efficiënt bouwlogistiek proces is
hierbij de sleutel tot succes: duurzaamheid en efficiency gaan hier
hand in hand. Saan Bouwlogistiek helpt u deze slag te maken,
want door Saan wordt uw bouwlogistiek gewoon goed geregeld.

Bouwlogistiek op maat
Ieder bouwproject is uniek. Niet alleen qua omvang of complexiteit van de bouw zelf, maar ook bestaan
er op elke locatie weer andere omgevingsfactoren en regelgeving. Een eenduidige logistieke oplossing
voor alle bouwprojecten is er dus niet. Elk project heeft dus een specifieke logistieke aanpak nodig. Saan
Bouwlogistiek kan u in verschillende stadia van uw bouwproces ondersteunen: van de allereerste
voorbereiding tot en met de afronding van uw project. Wanneer gewenst kunnen we al in de offertefase
aanschuiven en u helpen bij het opstellen van een logistiek plan van aanpak en de begroting voor het
logistieke traject. Tijdens de bouw kunnen wij u assisteren bij het uitvoeren van alle logistieke werkzaamheden. We kunnen de planning en organisatie daarvan verzorgen, maar ook de logistieke medewerkers
leveren die u zelf aanstuurt. Bovendien kunnen wij ook materieel en mensen leveren vanuit onze disciplines
Kraanverhuur en Industriële Verhuizingen. Aan u de keuze welke werkzaamheden uw medewerkers zelf
uitvoeren, en welke de medewerkers van Saan voor hun rekening nemen.

Duurzamer werken met Saan
Een efficiënte inrichting van alle transporten naar en van de
bouwplaats, maar ook op het bouwproject zelf, levert minder
transportbewegingen op. Slim plannen is een vereiste, maar vaak
is het inrichten van een centrale bouwhub in de buurt van het
bouwproject een vereiste. Daarmee dringt u de overlast voor de
omgeving terug en daalt de CO2-uitstoot aanzienlijk. Het biedt
bovendien financieel voordeel, dat ten goede komt aan het
resultaat van uw project.
Met Saan als logistieke partner kiest u voor een partner die dat
spel inmiddels prima in de vingers heeft. We hebben al diverse
mooie bouwlogistieke projecten op onze naam mogen schrijven.
Bovendien zetten wij onszelf al jaren in om onze CO2- voetafdruk
te verminderen: we zijn gecertificeerd volgens niveau drie van de
CO2-Prestatieladder en ISO 14001 en investeren flink in schoner,
elektrisch materieel.
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Schoner materieel
Ons wagenpark wordt steeds groener, en dat geldt niet alleen voor
onze vrachtwagens. Met name onze tele– en torenkranen worden
steeds groener. Inmiddels hebben we een mooi assortiment mobiele
torenkranen die op bouwstroom kunnen draaien, zoals onze Liebherr
MK140 Giraffe en de Liebherr MK88’s. Nieuw in ons assortiment is de
40 meter Spierings CityBoy: een hybride torenkraan die zowel
elektrisch kan rijden als op bouwstroom kan draaien. Voor inpandig
hijswerk of hijswerk op krappe locaties verhuren we minikranen die
elektrisch worden aangedreven. Met onze autolaadkranen kan zowel
transport als hijswerk gecombineerd worden. En om deze kranen van
stroom te kunnen voorzien waar geen bouwstroom aanwezig is, verhuren wij een speciale accu-aanhanger.

Heeft u een logistieke uitdaging op uw bouwproject? 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.

Onze bouwlogistieke services op een rijtje
Wij kunnen uw gehele bouwlogistieke proces van a tot z van u
overnemen, maar u kunt ook een keuze maken uit de diensten die
wij leveren. Denk daarbij aan zaken als:
•

Meedenken in het voortraject, meeschrijven aan
aanbestedingsdocumenten.

•

Inventarisatie en opstellen logistiek plan.

•

Advies bij inrichting bouwplaats en bouwplaatslogistiek.

•

Ervaren logistiek managers, uitvoerders en logistiek
medewerkers.

•

Ondersteuning met diverse logistieke werkzaamheden,
zoals ondersteuning bij inkoop, voorraadbeheer, beheren
bouwtickets, transportmanagement.

•

Ter beschikking stellen van een van onze hubs in Diemen,
Amsterdam, Utrecht en Tilburg, of het organiseren van hubs
in de buurt van uw bouwproject.

•

Uitgebreid assortiment (elektrische) tele– en torenkranen,
minikranen, autolaadkranen, vrachtwagens, bestelwagens,
heftrucks en ander hulpmaterieel.

•

Inhuur van strategische partners voor specifieke expertise.

•

Regelen van logistieke vergunningen en ontheffingen.

•

Bevoorrading bouwlocaties, ook buiten reguliere werktijden.

•

Afvoeren restmaterialen.

•

Engineering, maken van hijsplannen en veiligheidsplannen.

•

Ondersteuning bij planning en administratie.
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Koninklijke Saan B.V.
Diemen
HOOFDKANTOOR

POSTADRES

Overdiemerweg 34

Postbus 70

1111 PP Diemen

1110 AB Diemen

T: +31 (0)20 660 60 60

KRAANVERHUUR

I NDU ST RIËL E VERHUI ZING EN

Tilburg

Utrecht

Lizzy van Dorpweg 2

Rutherfordweg 104

5032 MR Tilburg

3542 CG Utrecht

T: +31 (0)13 462 00 00

T: +31 (0)20 660 60 60

w w w. s a a n . n l

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

Saan Bouwlogistiek

BOU WLOGI STIEK

T: +31 (0)20 660 60 60

E: bouwlogistiek@saan.nl

SAAN TRUCKING

ISO 9001
ISO 14001
VCA-P
V V T Erkennings regeling
CO2- Presta tiela dder
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