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Sars Verhuizingen & Verpakkingen
Kisten op maat voor elke zending

Met Sars de hele wereld over
Natuurlijk: Sars Verhuizingen en Verpakkingen in Den Bosch draait zijn hand niet
om voor een verhuizing van een particulier of een bedrijf. Dat is nu eenmaal al
meer dan honderd jaar de kernactiviteit van Sars. Maar naast deze tak van dienstverlening heeft het Bossche bedrijf nog een ander specialisme. Het gaat om de
verpakkingen. Sars verpakt goederen voor de klant en brengt ze als het moet de
hele wereld over.

De hele wereld over
,,Ons specialisme is dat we voor onze opdrachtgevers goederen kunnen versturen over de

Eigenaar Michel Sars is al de vijfde generatie
in het Brabantse familiebedrijf, waarvan de
historie in elk geval teruggaat tot 1872. Er zijn
zelfs nog enkele zakelijke klanten uit de
begintijd overgebleven.,,Dat geeft wel aan hoe
groot de binding met onze klanten is. Als onze
klanten het logistieke proces in onze handen
leggen, weten ze gewoon dat het goed komt.’’
Binnen Sars zijn de medewerkers inzetbaar in
alle takken van het bedrijf. Tot het klantenbestand behoren onder meer bedrijven als
Grasso, Johnson Controls, Honeywell,
speciaalmachinefabriek Van Uitert en de
provincie Noord Brabant. Sars beschikt over
een vloot van vrachtwagens die inzetbaar is
voor alle voorkomende transporten .
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hele wereld. Onze opdrachtgevers kunnen
goederen bij ons afleveren waarna wij zorgen
voor de verdere distributie. Ook toeleveranciers
kunnen bij ons de artikelen brengen waarvan
wij dan verder het transport in handen nemen.
Wij verzorgen de transporten van de meest
uiteenlopende goederen. Je kunt daarbij
denken aan machines, koeltechnische
installaties, elektronica, grafische machines
en onlangs hebben we zelfs in heel veel
verschillende delen een complete bottelarij
voor een limonadefabriek naar Iran verscheept...
Of het nu gaat om een lading staal voor
Mexico of machine onderdelen voor Congo,
bijna alles kan door ons worden vervoerd. Wij
werken in alle delen van de wereld samen met
partners die zonodig ter plekke het transport
naar de eindbestemming verder verzorgen.’’
Kisten
De goederen kunnen in Den Bosch in containers
worden geladen, maar ook in kisten. ,,Het
bijzondere is dat wij zelf over een timmerwerkplaats beschikken waar we de kisten
timmeren. Omdat wij alles zelf doen, kunnen
we de bekisting exact op maat maken,
toegesneden op de afmetingen van de
goederen die vervoerd moeten worden.’’

Top 25 bedrijven Provincie Noord Brabant

“Onlangs hebben we zelfs
een complete bottelarij
voor een limonadefabriek
naar Iran verscheept…..
Sars is gecertificeerd volgens de internationale
norm ISPM15 om hout te verzenden naar
landen als China, de Verenigde Staten of
bijvoorbeeld India. Het hout is hitte behandeld, dit in verband met het vernietigen van
eventueel ongedierte in het hout.

Werk waar ze minder kennis van hebben en
waar ze zich liever ook niet in verdiepen
omdat het niet tot hun kernactiviteit behoort.
Door het logistiek proces aan ons uit te
besteden, kunnen onze opdrachtgevers zich
richten op dat waar ze goed in zijn.’’

Douane
De service van Sars gaat nog veel verder.
Michel: ,,Wij kunnen niet alleen de transporten
vanuit Den Bosch regelen maar ook onder
houden we de contacten met de container
maatschappijen die voor het vervoer zorgen.
Desgewenst kan onze opdrachtgever zien
waar de zending zich bevindt. Ook verzorgen
wij de afwikkeling van de douaneformaliteiten.
Medewerkers van de douane zijn soms op
ons bedrijf aanwezig om de inklaring/
uitklaring van de goederen te verzorgen.
Omdat wij zowel verhuizingen als verpakkingen
regelen en ook nog eens de douaneformaliteiten
voor onze rekening nemen, kun je ons gerust
een totaalleverancier in ons vakgebied noemen.
Wij nemen onze opdrachtgevers gigantisch
veel werk uit handen.

Sars Verhuizingen
& Verpakkingen
Graaf van Solmsweg 38
5222 BP Den Bosch
Tel. 073-6211648
www.sars.nl
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