INTERMODAL

In 1 dag per spoor van
RZEPIN naar tilburg

ALGEMENE
INFORMATIE

GVT is al jaren een begrip in het vervoer van goederen via de weg, het spoor en het water. Door de professionele integratie van al deze transportmogelijkheden biedt GVT Intermodal perfecte oplossingen voor
door-to-door transporten. GVT Intermodal onderhoudt daarbij rechtstreekse treinverbindingen tussen
de eigen terminal in Tilburg, RailPort Brabant, en diverse terminals in zowel Europa als Azië. Één van die
unieke verbindingen is met de eigen terminal, Rail Terminal Rzepin Spolka, in Polen.

UITLEG

RZEPIN – TILBURG SHUTTLE

Rzepin - TILBURG shuttle

THE FAST CONNECTION

KENMERKEN

Met de Rzepin – Tilburg Shuttle kunnen wij u zeer betrouwbare
door-to-door diensten aanbieden tussen Polen en de Benelux. De
verbinding is zowel voor maritieme als continentale lading erg interessant. Dankzij de hoge frequentie van de verbinding is het een goed
alternatief voor vervoer over de weg.

RZEPIN – TILBURG EN V.V.

•	Capaciteit: 82 TEU per trein (20FT; 30FT 40FT; 40FT HC
containers en reefers; 45FT + trailers) – toekomst 108 TEU
• Lead time: A - B
• Afstand: 770 km
• Route: Rzepin (Rail Terminal Rzepin Spolka) / Polen /
Duitsland / Nederland / Tilburg (RailPort Brabant)

Rzepin

SERVICE
Services in Rzepin
• Weg- en Spoorverbindingen tussen Rzepin - Poznan, Lódz

Tilburg

Poland

Netherlands

en Katowice
• Crossdock activiteiten aanwezig op de terminal
• Douane services aanwezig op de terminal
• GPS services
Services in Tilburg
•	Dagelijkse Barge verbinding tussen Tilburg en Zeehavens Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen
•	Dagelijkse Trein verbinding tussen Tilburg en Zeehaven Rotter-

VOORDELEN

dam, Moerdijk en Antwerpen
•	Shortsea verbindingen naar Engeland, Ierland, Noorwegen en Portugal

•	Betrouwbaar

• Verbindingen naar Italië, Frankrijk en Spanje per spoor

• Hoge Frequentie

• Crossdock activiteiten aanwezig op de terminal

• Concurrerende tarieven

• Alle faciliteiten op de terminals aanwezig

• Douane services aanwezig op de terminal

• Track & trace gedurende het hele traject,

• Zowel SOC (Shipper Owned Container) als

• Trucking service

inclusief temperatuur informatie reefer containers

• Uitstekende achterlandverbindingen vanaf
terminals in Polen en Nederland

COC (Carrier Owned Container) te boeken

BOEKING
INFORMATIE

INTERMODAL

Voor alle diensten van GVT Intermodal is online boeken mogelijk.
Door online te boeken heeft u continu inzicht in de status van uw goederen.
Geen mogelijkheid om online te boeken? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met
onze customer service afdeling. Zij helpen u verder.

SCHEMA

VAN RZEPIN NAAR TILBURG

VERTREK

AANKOMST

Dinsdag

12:00

Woensdag

Donderdag

12:00

Vrijdag

Zaterdag

12:00

Zondag

BOEKEN
Voor het maken van een boeking bij GVT Intermodal kunt u inloggen op onze website www.gvtintermodal.com. Als u zichzelf al
geregistreerd heeft en over een account beschikt, kunt u direct
naar de knop “booking”. Indien u nog niet geregistreerd bent, dan
kunt u dit doen via de knop “account aanmaken”. Het account is
binnen 1 werkdag actief, u ontvangt hiervan een bevestiging per
email. Met uw inloggegevens heeft u ook direct toegang tot de
webportal waarop u uw goederen kunt tracken en tracen.

In 1 dag per spoor van
RZEPIN naar tilburg
Rzepin - TILBURG shuttle

INFO

RAIL TERMINAL RZEPIN

Adresgegevens

Celna 10
69-110
Rzepin (Polen)

Openingstijden Terminal

SCHEMA

VAN TILBURG NAAR RZEPIN

VERTREK

AANKOMST

Maandag

16:00

Dinsdag

Woensdag

16:00

Donderdag

Vrijdag

Uiteraard kunt u ook boeken via onze customer service
afdeling. Let op, hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

16:00

Zaterdag

Dit schema kan wekelijks wijzigen. De vertrek frequentie zal in de toekomst

GVT INTERMODAL
Verkoopinformatie
Voor meer informatie en het opvragen van tarieven,
neem contact op met GVT Intermodal Sales via onderstaande
contactgegevens:
Tel.: +31 (0)13 583 85 60
sales@gvtintermodal.com

toenemen! Het meest actuele vertrekschema vindt u op onze website
www.gvtintermodal.com

Customer Service
Vragen over uw transport? Neem contact op met de afdeling
Customer Service via onderstaande contactgegevens:
Tel.: +31 (0)13 583 85 89
cs@gvtintermodal.com

GVT Intermodal / Gesworenhoekseweg 4 / 5047 TM / Tilburg

Maandag t/m Vrijdag 7.00 - 19.00 u
Zaterdag & zondag op verzoek

INFO

TERMINAL TILBURG

Adresgegevens

Railport Brabant
Jules Verneweg 81
5015 BH Tilburg

Openingstijden Terminal

Maandag t/m Vrijdag 6.00 - 20.00 u
Zaterdag & zondag op verzoek

www.gvtintermodal.com

