Van lopende band tot klant

Het levenspad van jouw
nieuwbouwcontainers

1
De bestelling van
jouw containers
CARU Containers bestelt een
lading containers bij de fabriek
in China waar we vaste klant zijn.
Goed om te weten
Wil jij je eigen nieuwbouw- containers
bestellen? Door onze relatie met de fabriek
kunnen wij dit voor jou organiseren en
nemen we dit proces voor jou uithanden.
Kan je niet wachten? Neem contact op en
geef je wensen door.

2
De containers
zien het
levenslicht
In China gaat men aan de slag!
Een lokale inspecteur van ons
doet steekproeven tijdens het
productieproces en keurt alle
containers nadat ze de fabriek
zijn uitgerold. Na zo’n 4 tot 6
weken zijn onze containers
klaar om verscheept te worden.
Goed om te weten
Tijdens de containerproductie wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden
met het milieu. Zo werkt men met
verf op waterbasis.

3
De grote
wereldreis
Good to go! Hoewel? Lege
containers verschepen is
verspilling. De oplossing:
cabotage. Wij zoeken een
shipping line die goederen
transporteert in jouw containers.
Win-win-win! Je containers
worden gratis vervoerd,
waardoor de aankoopprijs voor
jou uiteindelijk lager is. De
shipping line kan containers
gebruiken. En het milieu is erbij
gebaat omdat het transport van
lege containers onnodig veel
uitstoot oplevert.
Goed om te weten
De shipping line heeft zo’n 3 maanden de
tijd om de containers te verschepen naar
Europa. Bestel jij standaardcontainers,
zoals 10ft, 20ft, 20ft High Cube, 20ft
dubbel deur, 40ft, 40ft High Cube en
40ft dubbel deur. CARU heeft deze
containers standaard op voorraad en kan
ze dus per direct leveren.

4
Ontvangst met
open armen
Na een avontuurlijke zeereis
worden jouw containers met
open armen ontvangen door
onze inspecteur. Die checkt
namelijk of de containers geen
grote schade hebben
opgelopen tijdens het
transport. De containers zijn
CSC gecertificeerd en dus
goedgekeurd voor transport.
Goed om te weten
Eventuele grote transportschade
wordt vanzelfsprekend en zo snel
mogelijk door CARU hersteld,
voordat de container klaar is voor
levering. Kleine krasjes en deukjes
die horen er natuurlijk bij.

5
Tevreden
klant
Jouw containers kun je ophalen
bij ons depot, of we laten ze bij
je bezorgen. Je beschikt nu over
topcontainers waarvoor je een
mooie prijs hebt betaald en het
milieu niet onnodig belast is. Tel
daar onze excellente service bij
op en we durven te wedden dat
je een tevreden klant bent!
Goed om te weten
Wij hechten niet alleen veel waarde aan
een tevreden klant, maar ook aan een
tevreden fabrikant. Door jarenlang
samenwerken en het bestellen van grote
aantallen containers is CARU Containers
een betrouwbare leverancier die
productiecapaciteit ter beschikking krijgt.
In ruil daarvoor krijgen wij – en dus jij –
mooie prijzen en topnotch containers.

