BELGIUM
PARCELS SERVICE
DISTRIBUTION, LOGISTICS & EXPRESS

Belgium Parcels Service (BPS) is al meer dan
vijfentwintig jaar actief op de transportmarkt.
Haar voornaamste activiteit bestaat uit de
levering van pakjes en exprespakjes in België,
Luxemburg en de omliggende landen. Met onze
verschillende producten en diensten kunnen we
alle behoeften van onze klanten inzake transport
en logistiek vervullen.

www.bpsdistri.be
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Als geprivilegieerde partner van heel wat vooraanstaande
bedrijven specialiseren wij ons in de levering van diensten
met een hoge toegevoegde waarde, zowel aan ondernemingen als aan privépersonen.
Natuurlijk beschikken wij hiervoor over alle vereiste licenties
en transportverzekeringen. Elk pakje dat via ons netwerk
wordt verstuurd, wordt per computer opgevolgd, van bij de
ontvangst tot de levering op de eindbestemming.

MET ONZE VERSCHILLENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN kunnen wij tegemoet komen aan alle
behoeften van onze klanten op het vlak van transport en logistiek.
DISTRI - CASH — Levering onder rembours (COD)
DISTRI - SWAP — Omruilingsdienst van materiaal
DISTRI - BACK — Retourneringsdienst van goederen
DISTRI - SHIP — Computerprogramma voor de voorbereiding van zendingen
DISTRI - TRACK — Computerprogramma voor de opvolging van zendingen

BPS express

BPS belux24

BPS transborder

Dankzij ons uitgebreide wagenpark kan BPS
al uw dringende zendingen. Van reservering
tot levering: bij BPS zijn al uw dringende
zendingen even belangrijk en krijgen zijeen
oplossing op maat.

Dankzij ons geïntegreerde distributienetwerk
kunt u bij BPS rekenen op een betrouwbare,
snelle en voordelige service voor al uw
verzendingen in België en in Luxembourg.

Dankzij ons netwerk van gespecialiseerde
partners kunt u bij BPS rekenen op een
betrouwbare en voordelige service voor al uw
verzendingen naar de buurlanden.

1. Globale afhaling (dagelijks of na oproep) op uw
adres.
2. Levering gegarandeerd de dag nadien overal in
België en Luxemburg.
3. Specifieke optionele diensten van BPS:
Distri-Cash, Distri-Swap en Distri-Back.
4. Beschikbare computeroplossingen: Distri-Ship
en Distri-Track.

1. Globale afhaling (dagelijks of na oproep) op uw
adres.
2. Levering gegarandeerd binnen 24-48 uur overal
in Frankrijk, Duitsland en Nederland.
3. Ondersteuning met computerprogramma’s:
Distri-Ship en Distri-Track.

1. Afhaling wanneer en waar u dat wenst, met
een na ontvangst van uw opdracht.
2. Onmiddellijke levering op bestemmingen in
België, Luxemburg en de buurlanden.
3. Ondersteuning met computerprogramma’s:
Distri-Ship en Distri-Track.
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