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OBIMEX 
LOGISTIEK
WIJ MAKEN HET ZO MAKKELIJK MOGELIJK
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INLEIDING & INHOUDSOPGAVE

Op logistiek gebied stelt Obimex één doel centraal: Het jou zo makkelijk mogelijk maken! 
Vanuit ons enorme magazijn in Almelo kunnen wij vrijwel elke bestelling binnen 24 uur 
leveren, overal in Nederland. De stelregel is: Voor 14.00 uur besteld, is de volgende dag in 
jouw magazijn of op de bouwplaats. Indien gewenst kunnen we voor optimale efficiency 
je bestellingen verpakken per locatie, verdieping of per ruimte. Ook waterdicht verpakken 
(van bijvoorbeeld gipsplaten) behoort tot de mogelijkheden. Heb jij specifieke eisen? Neem 
contact met ons op en we kijken graag of wij jouw project logistiek kunnen ontzorgen.
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OBIMEX 
LOGISTIEK

4 6

8

12 14 15

10



4 5

OBIMEX VRACHTWAGENS

TRANSPORT
Obimex is in het bezit van drie eigen vrachtwagens, allen 

voorzien van een kooiaap. De drie vrachtwagens worden 

gereden door onze vaste chauffeurs Roy, Eef en Thijmen. 

Chauffeurs met jarenlange ervaring op bouwprojecten en 

met de juiste kennis van afbouwmaterialen. Deze mannen 

zijn ons visitekaartje bij de klant en ondertussen bekende 

gezichten voor veel van onze relaties.   

VOORDELEN
 Vrachtkosten voor leveren zijn € 87,50
 Franco leveringen vanaf € 1250,-
 Standaard leveringen met kooiaap

Voor 14.00 uur bestellen, de volgende dag geleverd. 

Transporten buiten Nederland op aanvraag.

* Voor de Waddeneilanden en zaterdagleveringen gelden 
aparte toeslagen.

VROEGLEVERING
7.30 - 11.00 uur € 99,-

Leveringen zonder tijdsopdracht worden op de leverdag 

tussen 7.30 uur en 17.00 uur geleverd. Dit is afhankelijk van 

de transporteur en/of ritplanning. 

OBIMEX  
VRACHTWAGENS
Vandaag besteld en morgen op het project? Voor Obimex is dit geen probleem. Dat is 
precies de kracht van onze organisatie! Dit begint met het wegtransport. Oftewel het 
vervoeren van de materialen uit ons magazijn te Almelo, naar jouw plaats van bestemming.  
Dit kan jouw magazijn zijn, maar natuurlijk ook rechtstreeks op de bouwplaats door  
heel Nederland.

ONZE MANNEN!

ROY 
MEULMAN

EEF 
KIFFEN

THIJMEN 
MANESCHIJN
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LOGISTIEKE 
PARTNERS

VERTICAAL TRANSPORT 
PARAAT HENGELO

LOGISTIEKE PARTNERS

MÜLLER
Müller is een nationaal transportbedrijf dat gevestigd is in 

Enter (OV). Ze zijn gespecialiseerd in het vervoer van stuk-

goed in heel Nederland. Samen met het vaste team mede-

werkers zorgen ze ervoor dat dagelijks al uw opdrachten 

conform uw specificaties worden afgeleverd. Ze hebben een 

modern nieuw wagenpark dat reeds grotendeels voldoet aan 

de toekomstige milieueisen. Alle vrachtauto’s zijn voorzien 

van een laad/los mogelijkheid. Dit kan zijn een laadklep of 

kooiaap.

VAN DER WERFF
Van der Werff Logistics is in 1916 ontstaan en uitgegroeid 

tot een professionele logistieke dienstverlener die actief is  

in het transporteren, warehousing en distribueren van 

goederen en lading in voornamelijk de Benelux, Frankrijk  

en Duitsland. Maar ook buiten deze landen verzorgen  

zij allerhande transporten. Met alle gedreven en klant- 

gerichte medewerkers, groot en zeer divers wagenpark  

en moderne huisvesting bieden zij u een compleet en  

gevarieerd dienstenpakket aan.

Vanaf de start van ons bedrijf hebben we altijd gezegd  

(en waargemaakt): Voor elk transportprobleem hebben wij 

een oplossing. Zo niet, dan bedenken wij er één!

OOK VERTICAAL TRANSPORT
Inpandige leveringen op hoogte zijn geen probleem. Wij 

kunnen bestellingen afleveren op een vrachtwagen die is 

uitgerust met een transportkraan met een hoogtebereik van 

20 of 27 meter. Indien nodig kunnen we de kraanwagen 

bovendien uitrusten met onze kantelhaak en elektronische 

palletwagen, zodat jij de vracht snel over een verdieping 

kunt verdelen. Ook de bokken waarop gips tegenwoordig 

op de bouw moet staan, kunnen we op verzoek voor je 

meenemen. Zo is je hele logistieke vraagstuk in één keer 

opgelost. Kortom: Obimex en Paraat maken werken op 

hoogte makkelijk, voordelig en snel.
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VERTICAAL TRANSPORT

     Maximale hoogte kraan 24 meter (bij lossen voor 
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)

     Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand 
maximale hoogte kraan 21 meter (bij lossen voor 
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)

     Minimale afstand tot pand 4 meter

     Laadvermogen excl. aanhanger 9.000 kg

   Laadvermogen incl. aanhanger 20.000 kg 

** heen en terug 

KOSTEN

 Minimaal 3 uur / maximaal 6 uur

  1e uur: € 195,-**
2e t/m 6e uur: € 74,50 p/uur

  Meerprijs klossen onder een gipspallet a € 1,50 p.s.

KOSTEN

 \Minimaal 3 uur / maximaal 6 uur

  1e uur: € 269,-
2e t/m 4e uur: € 119,- p/uur
4e t/m 6e uur: € 72,50 p/uur

   Meerprijs klossen onder een gipspallet a € 1,50 p.s.

VERTICAAL  
TRANSPORT

     Maximale hoogte kraan 30 meter (bij lossen voor 
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)

     8 bouwlagen van 3300 mm

     Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand 
maximale hoogte kraan 27 meter (bij inpandige 
lossing van max 1.500 kg)

     Bij afstand kraan tot 10 meter van het pand 
maximale hoogte kraan 22 meter (bij inpandige 
lossing van max 1.500 kg)

     Bij afstand kraan tot 5 meter van het pand 
maximale hoogte kraan 27 meter (bij lossen voor 
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)

     Bij afstand kraan tot 10 meter van het pand 
maximale hoogte kraan 22 meter (bij lossen voor 
het pand tegen de gevel van max 1.500 kg)

     Minimale afstand tot pand 5 meter

     Laadvermogen excl. aanhanger 9.000 kg

     Laadvermogen incl. aanhanger 20.000 kg

     Met mogelijkheid voor inpandig lossen

20 METER 
KRANEN

27 METER 
KRANEN

 Standaard met pallethaak en kantelbak

 Standaard met elektrische palletwagen

 Alle materialen in één levering bezorgd

 Geen dubbele logistieke kosten

 Eén aanspreekpunt

VOORDELEN
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PAKKETTEER SERVICE

PAKKETTEER 
SERVICE
Bij Obimex vinden wij het belangrijk  
dat een bouwproject zo snel en soepel 
mogelijk verloopt. Daarom werken wij 
hard aan nieuwe oplossingen om de (af)
bouw zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Zo is het mogelijk om uw aanlevering te laten pakket-

teren. Een proces waarbij de gipspanelen, Metal Stud 

profielen en isolatie bij ons al worden verpakt en gesor-

teerd op bouwnummer, per ruimte en/of per verdie-

pingsvloer. Zo kunnen de materialen bij aanlevering al 

direct op de juiste plek worden gezet.

LOSSE PALLET ISOLATIE

Gipspanelen inclusief U- en 
C-profielen en isolatie
€ 9,50 per pakket + kosten statiegeldpallet

Isolatie wordt op een aparte pallet geleverd, 
wanneer dit gebundeld moet worden tezamen 
met gips en C- en U-profielen dan is er een 
vrachttoeslag van € 59,90 per pallet (i.v.m.
niet in de hoogte kunnen stapelen).

PALLET MET GIPSPANELEN 
MET DAARBOVEN OP DE 
STIJLEN EN ISOLATIE

ALLEEN  
GIPSPANELEN

€ 4,50 per pakket + kosten statiegeldpallet

GIPSPANELEN INCLUSIEF 
U- EN C-PROFIELEN

€ 9,50 per pakket + kosten statiegeldpallet

EVENTUELE TOESLAGEN

Toeslag pallethoes 
en wikkelfolie € 3,50 per stuk

Statiegeld pallets
€ 55,- (Siniat)
€ 55,- (Gyproc)
€ 30,- (Knauf)

Wegwerppallets € 19,50 per stuk

Eventueel: Stalen bok
€ 45,- (Steelframe)
€ 40,- (Dingemans)
€ 450,- (Glasbok)

PLAFONDPRODUCTEN EN SYSTEEMWANDEN
Plafondproducten en systeemwanden pakketteren 
is op aanvraag bij de verkoop.
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Obimex is een nauwe samenwerking 
aangegaan met firma Stok. Stok is een 
landelijke dekkende organisatie met veel 
ervaring in het op de plaats brengen van 
bouwmaterialen op locatie.

SJOUWEN  
OP LOCATIE

SJOUWEN OP LOCATIE

LANDELIJKE
DEKKING
CONTACTPERSOON FIRMA STOK
NIGEL STOK T 06 55 40 37 39

UURLOON

€ 29 ,50*

* Firma Stok rekent reiskosten vanaf 85 kilometer.

De reiskosten worden alleen voor de heenreis in

rekening gebracht. Bij een heenreis langer dan 2 uur

óf 170 km, wordt 50% van de terugreis in rekening

gebracht. De prijs per uur ligt aan de werkzaam- 

 heden die uitgevoerd moeten worden.
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KUNSTSTOF BOKKEN
Wanneer het niet mogelijk is gipspanelen plat of gekanteld 

naar binnen getransporteerd te krijgen, dan blijft er niets 

anders over dan de panelen 1 voor 1 over te pakken en 

van de ene bok of kraan naar de andere bok. Voor deze 

soort van opslag hebben wij een kunststof bok in ons 

assortiment. 

Het gaat om een innovatief ontwerp, dat alle huidige houten 

en stalen bokken op termijn gaat vervangen.

BOUWPLAATS 
OPLOSSING

Onder dit motto wil Obimex ervoor zorgen dat rest afval dat 

ontstaat bij het verwerken van onze producten zorgvuldig 

wordt verwerkt en zoveel mogelijk wordt hergebruikt.

Met behulp van onze containers en big bags kunt u het 

restafval eenvoudig scheiden. Wij zorgen ervoor dat het 

opgehaald en zorgvuldig verwerkt wordt. Zo heeft u er geen 

omkijken meer naar.

DE VOORWAARDEN
De Obimex Recycle Service is een dienst voor klanten van 

Obimex. Wij zamelen uitsluitend restafval van door Obimex 

geleverde materialen in. Afvalstromen als chemisch afval, 

asbest, autobanden, etc. dienen op een andere wijze afge-

voerd te worden. Wanneer afwijkend materiaal aangetrof-

fen wordt, of de wijze van sortering incorrect is, wordt de 

verwerking hiervan apart aan u doorberekend. Heeft u meer 

vragen over wat mogelijk is? Neem gerust even contact op.

DE PRODUCTEN VAN NU ZIJN  
DE GRONDSTOFFEN VAN LATER.

HOE WERKT HET?

Vraag de Obimex 
Recycling Service aan

Ontvang Big Bags en/
of containers passend 
bij uw wens *

Wij zorgen voor het 
afhalen en verwerken 
van de materialen

Uitsluitend voor 
klanten van Obimex

1 3

42

* Gratis bezorging bij levering van uw order / opdracht. Wanneer wij er apart voor moeten rijden, bedragen de bezorgkosten € 87,50.

OBIMEX  
RECYCLE SERVICE

 Sterke kwaliteit tot 700 kg/st

 Vochtbestendig en duurzaam

 Gebruik van recycled kunststof

 Voorzien van CE-keurmerk

 Koppelfunctie voor dubbele opslag

 Makkelijk te stapelen op één europallet

 Makkelijk op te pakken met handvat

 Variabele hoogte voor extra tilgemak

VOORDELEN



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL


