DB Schenker in Willebroek
Draaischijf voor de
Benelux-distributie van
Fast Moving Consumer Goods

State-of-the-art magazijn
Multi-user aanpak
Value added services
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Wij bundelen uw lading
en beleveren uw klanten
De onderneming
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DB Schenker biedt weg-, lucht- en zeevervoer aan, evenals uitgebreide logistieke oplossingen en wereldwijd integraal ketenbeheer
vanuit een enkele bron. De businessunit bekleedt topposities in de auto-, hightech-, elektronica- en verbruiksgoederensector, en in
expeditie van vakbeursmateriaal, speciaal vervoer en diensten voor grote sportevenementen.

Schenker NV
In België heeft Schenker NV een netwerk van moderne logistieke centra en kantoren in Antwerpen, Mechelen, Waregem,
Zaventem en Willebroek (Tisselt).

■ Centrale ligging
■ Dagelijkse distributie doorheen de hele Benelux
■ State-of-the-art magazijn

2

Europees landvervoer

Logistieke oplossingen, opslag en distributie

■ vaste en regelmatige wegvervoervertrekken voor
groepagelading, deellading en volle lading
■ Europees en Belgisch wegvervoernetwerk

■ logistieke oplossingen
“value added services”
■ supply chain management
■ magazijncapaciteit
voor meerdere gebruikers
■ Benelux-distributie

Wereldwijde lucht- en zeevrachtdiensten
■ gespecialiseerd in wereldwijde expeditie

Op de site in Willebroek werken ongeveer 100 personeelsleden, waaronder een beperkt en sterk betrokken en toegewijd
managementteam. Dit gecombineerd met de grootte van DB Schenker Logistics levert voor de klant de voordelen op van een
flexibele kmo met de kracht van een wereldwijde onderneming.
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Ideale geografische ligging

Gegevens

Het FMCG-centrum is gevestigd op de as Brussel - Antwerpen,
dichtbij twee van de belangrijkste autosnelwegen in België en
op die manier ideaal gelegen voor dagelijkse en snelle leveringen.

■ Oppervlakte: 85.000 m²
■ Opslagcapaciteit: >100.000 europalletten

85 % van alle leveringsadressen in Nederland ligt op amper
150 km van het FMCG-centrum: Schenker NV kan dan ook
leveringen garanderen doorheen heel de Benelux.

Met 30 jaar ervaring in het bundelen, opslaan en verdelen van
FMCG in de haven van Antwerpen, had Schenker NV in 2005
een unieke gelegenheid om deze ervaring en knowhow te integreren in een nieuw magazijn. Een magazijn op maat van fast
moving consumer goods.

■ Eén groot magazijn van 400m lang met twee consolidatiezones en 75 poorten rondom het magazijn waardoor
rijafstanden tot een minimum worden herleid

Kersdonck

Het perfecte gebouw

Efficiëntie

Kanaal van Willebroek

Vanuit het industrieel kloppend hart van Europa biedt Schenker NV
zijn klanten de mogelijkheid om zijn transporten vanuit de Europese
fabrieken te optimaliseren en dit te combineren met de voorhanden
zijnde teruglading uit de nabijgelegen industrieën.

■ Hoogte: 11,3 m (geen nood aan reachtrucks met camera’s en/of kantelende cabines = meer mobiliteit, minder kosten)
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■ Uitgerust met RF-NETWERK ontvangers: moeiteloze ondersteuning van scanners en andere draadloze toepassingen
Milieuvriendelijk
■ Driedubbele dakisolatie
■ Ecologische installatie die ’s nachts de koude buitenlucht gebruikt om de binnenruimte te koelen

Het FMCG-centrum is een nieuw state-of-the-artmagazijn van
85.000 m2. Hiermee biedt Schenker NV de klanten flexibele
opslagmogelijkheden aan in vijf verschillende temperatuurzones
(van -22°C tot +18°C en ambiant).
Het gebouw voldoet aan de hoogste milieu- en kwaliteitseisen
en werd specifiek ontworpen voor het bedienen van meerdere
FMCG-klanten.

■ Zeer snelle voertuigen voor het overbruggen van lange afstanden in het magazijn

Op maat van de klant
■ Lossen en laden van grote leveringen gebeurt in de zones dichtbij de klantenzone

■ Precies “de grootte” die u nodig heeft

■ Rekkenhoogte is aangepast aan het gemiddelde palletprofiel;
breedte is standaard 3,6 m (4 europalletten of 3 industriële palletten);
draagkracht : 1.000 kg per pallet of 20 ton per compartiment.
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Synergieën dankzij meerdere
klanten

Opslag en goederenstroombeheersing

Instappen in een multi-client project vermindert de algemene
distributiekosten en verkleint de ecologische voetafdruk. Door
samen met andere producenten de vrachtwagens, brandstof en
tijd te delen, optimaliseert de klant op een efficiënte manier de
beladingsgraad van de vrachtwagens.

Een opslagcapaciteit van >100.000 europalletten met producten
van veeleisende klanten vereist een betrouwbaar en veelzijdig
warehouse management systeem. Schenker NV gebruikt in
Willebroek een systeem dat inhouse ontwikkeld en aangepast
werd tot een systeem dat volledig beantwoordt aan de noden
van de FMCG food- en non-foodklanten.

Ook het personeel, het rijdend materieel en de magazijnruimte
kunnen gedeeld worden: piekperiodes van de ene klant worden
gecompenseerd met dalperiodes van de andere.
Een multi-user aanpak levert bovendien intellectuele voordelen
op door het delen van ervaring en knowhow. Daarom organiseert
Schenker NV met alle klanten tweemaandelijkse vergaderingen
om de ontwikkelingen en trends in de FMCG-sector te bespreken.

Het systeem biedt perfecte traceability, ABC analyses van snelle
en trager bewegende goederen, monitoren van verval- en uiterste
verkoopdata, quarantaine (op vraag van de klant), KPI metingen
en nog veel meer; rapporten op maat en webapplicaties bieden
de klant realtime visibiliteit om zijn supply chain op te volgen en
te verbeteren.

Gebruikmaken van het Schenker-magazijn betekent
delen met de allergrootste merken uit de FMCG
industrie.

Een klantgerichte service in een multi-client omgeving
verhoogt de flexibiliteit: multifunctionele werkmiddelen
en personeel kunnen worden aangewend daar waar ze
het meest nodig zijn.

Gebruikmaken van het Schenker-magazijn betekent
genieten van onze FMCG-ervaring sinds 1974.
Onze klanten van toen zijn nu nog steeds klant!

Elke klant beschikt over een vast aanspreekpunt voor de administratie en een vast aanspreekpunt in het magazijn die te allen
tijde ter beschikking staan.

■ Multi-client sinds 1974!

De vrachtwagenvloot wordt door Schenker NV beheerd en kan
flexibel ingezet worden.

Gecertificeerd en beveiligd
■ volledig omheind en uitgerust met een modern
beveiligingssysteem
■ poorten, deuren en ventilatieopeningen zijn uitgerust met
een inbrekersalarm en een bewegingsdetectiesysteem dat
24/7 verbonden is met een beveiligingscentrum
■ alle externe voertuigingangen en goederenuitgangen worden
voortdurend gemonitord door een bewakingscamera
■ de toegang tot het gebouw is elektronisch beperkt tot
individuen met een toegangsbadge
■ certificaten: OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
(gezondheidveiligheid en milieubeheerssystemen)
en bioproducten
■ licentie: gevaarlijke producten Vlarem Klasse I
(zone met vloeistof barrières)

■
■
■
■

Volledig beveiligd
Videobewaking
ISO 9001 en 14001
HACCP beleid

Diensten
Transportdiensten
■ transport van volle vrachten vanuit de productiecentra
■ transport van volle vrachten en deelladingen naar
distributiecentra en verkooppunten
■ shutteldiensten
Magazijnactiviteiten
■ opslag (temperatuurgecontroleerd)
■ cross-docking
Manipulatie
■
■
■
■

inspectie
ontvangst
restacking
picking

Administratie en douaneformaliteiten
Value added services
■
■
■
■
■

herverpakking
labeling
krimping
display-opbouw
bijkomende diensten in overleg

Bijkomende vereisten kunnen altijd besproken worden.
Kom gerust een kijkje nemen!
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