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Dachser Netherlands B.V. behaalt AEO-certificaat
‘Logistiek dienstverlener betrouwbare internationale partner’
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Zevenaar, 8 oktober 2012 – Internationaal logistiek dienstverlener Dachser Netherlands
B.V. heeft het AEO-certificaat ontvangen. De douane kent het certificaat toe, omdat
Dachser hoge veiligheidsstandaarden naleeft en haar interne processen goed inzichtelijk
zijn. Kern van de maatstaf is dat Dachser met deze certificering goede internationale
handel kan drijven en controles sneller afgewikkeld worden. Het door de douane uitgeven
certificaat is geldig voor de Dachser vestigingen in Waddinxveen en Zevenaar waar
douanefaciliteiten van toepassing zijn.
Het AEO (Authorised Economic Operator)-certificaat geeft de douane uit aan betrouwbare
bedrijven die internationaal actief zijn en hoge veiligheidsstandaarden nakomen in hun contacten
met internationale klanten. De douane kent de status van AEO toe aan bedrijven die voldoen aan
criteria die zijn gebaseerd op het Communautair douanewetboek en de bijpassende
toepassingsverordeningen. De douane bekijkt hiervoor de financiële status van de organisatie,
de processen en bedrijfssystemen.
Dachser Netherlands B.V. ontving het AEO-certificaat na een grondige screening door de douane.
Aat van der Meer, directeur Dachser Netherlands: “Het behalen van dit certificaat onderstreept
onze zorgvuldige en transparante manier van werken. Klanten en partners waar we internationaal
zaken mee doen, willen terecht de zekerheid dat hun producten bij ons in goede handen zijn en
dat ze zaken doen met een gezonde organisatie. De AEO-certificering bevestigt hun keuze voor
ons als intelligente logistiek dienstverlener nog eens extra.“
Over Dachser
Dachser Netherlands B.V. is onderdeel van het in 1930 opgerichte familiebedrijf Dachser GmbH &
Co KG. Als toonaangevend logistiek dienstverlener in Europa staat Dachser garant voor
‘Intelligent Logistics’: innovatieve oplossingen, efficiëntie en slim gebruik van technologie. Het
wereldwijde Dachser-netwerk omvat 315 eigen vestigingen, waarvan 141 Air & Sea Logisticslocaties. Door het wereldwijde netwerk beschikt Dachser over de noodzakelijke infrastructuur om
betrouwbare en veeleisende logistieke diensten te kunnen aanbieden. In totaal zijn er bij het
bedrijf 21.000 medewerkers werkzaam. In 2011 werd een bruto-omzet gerealiseerd van 4,3
miljard euro. Wereldwijd werden 49,3 miljoen zendingen met een totaal gewicht van 37,1 miljoen
ton verwerkt. Dachser Netherlands B.V. maakt voor de distributie in Nederland gebruik van vijf
eigen vestigingen. In Nederland telt Dachser 335 medewerkers. Meer informatie: www.dachser.nl.
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