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VINTRA B.V.

Vintra B.V. is een Belgisch transportbedrijf dat werd
opgericht in 1970 en is gevestigd te Heist-Op-Den-Berg
in de provincie Antwerpen.

De onderneming verzorgt het internationaal transporteren
van containers over heel Europa en specialiseert zich
sinds 1990 in temperatuurgeleide (gekoelde GenSet)
containertransporten.

Centraal in de onderneming staat duurzame innovatie, daarom wordt er maximaal
ingezet op de allernieuwste ontwikkelingen op IT-gebied met een in-house
programmeur. Door de gepersonaliseerde software is een sterke connectie met
terminals, warehouses en klanten mogelijk met als doelstelling het proces-
management, het transport en de klanttevredenheid voortdurend te optimaliseren.

Vintra B.V. kan iedere mogelijke containercombinatie vervoeren (20 ft, 40 ft, 45 ft,
combichassis, etc…). Met meer dan 50 jaar ervaring in de transportsector staat
momenteel de 3e generatie van het familiebedrijf aan het roer.
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KERNWAARDEN EN 
PROCESOPTIMALISATIE
Topmanagement heeft een heldere visie op de in te zetten
strategie en de organisatie die daarvoor nodig is. Bij het
uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid mikt
Vintra B.V. naast duurzame innovatie op een organisatie
waarin kwaliteit synoniem staat met klanttevredenheid, de
klant en alle wensen staan daarom centraal. De
organisatie staat dan ook voor dienstverlening, advies en
proactieve kostenbesparing in combinatie met de
persoonlijke toets die iedere klant verdient.

Om dit ondernemingsbeleid te realiseren biedt topmanagement haar werknemers een veilige
en professionele werkomgeving aan waar de werkzaamheden, volgens de gestelde normen
en eisen, op een aangename en verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden met respect
voor de mensenrechten. Daarnaast is de organisatie in compliance met de toepasbare wet-
en regelgeving.

Vintra B.V. waarborgt dit ondernemingsbeleid d.m.v. het ISO 9001 kwaliteitsmanagement-
systeem. Alle werknemers werken op die manier volgens de vastgelegde procedures van het
managementsysteem dat periodiek getoetst wordt d.m.v. interne en externe audits, en een
jaarlijkse managementreview.

“EEN JONG EN DYNAMISCH TEAM DAT VOOR U HET VERSCHIL MAAKT”

-Bestuurders-

Vince & Lars Vloebergs
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Vintra B.V. verbiedt ten strengste fraude,
omkoping en andere corrupte bedrijfs-
praktijken bij al haar internationale
activiteiten. De organisatie zal disciplinaire
maatregelen treffen tegen iedere persoon
die blijkt te hebben deelgenomen aan
omkoping of corruptie.

Eenieder heeft recht op arbeid, op recht-
vaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden,
en het recht op vrijheid van mening en
meningsuiting zonder enig onderscheid
van welke aard ook. Daarnaast heeft
iedere werknemer recht op gelijk loon voor
gelijk werk.

Om voortdurend verbeteren te waarborgen
registreert, analyseert en evalueert de
organisatie volgens de PDCA-methodiek:

►Objectieven;
►Opportuniteiten en risico’s;
►Afwijkingen en klachten;
►Leveranciersbeoordelingen;
►…
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Vintra B.V. is zich bewust van de noodzaak van een duurzame
samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld
staat voor grote uitdagingen op het gebied van omgaan met schaarse
hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen.

De organisatie levert haar bijdrage dankzij de inzet op circulaire
economie. Zo worden chassis intern onderhouden of worden oude
chassis volledig opgemaakt en nieuw leven ingeblazen.

Tot slot geeft de digitale innovatie nieuwe mogelijkheden weer om de
transportkilometers zoveel mogelijk te beperken.

DUURZAAMHEID
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“WIJ MAKEN UW 
TRANSPORTEN OVER 

HEEL EUROPA 
MOGELIJK”
-Team Vintra B.V.-


