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Over het Keurmerk Transport & Logistiek

“We hebben onze bedrijfsvoering
echt kunnen professionaliseren.”
G.N. Kuiper
Kuiper en Zn. Transport B.V.

Het Keurmerk Transport & Logistiek (KTL) is hét keurmerk voor het
goederenvervoer over de weg. Met tien management-aandachtsvelden is het een solide basis voor een gezonde bedrijfsvoering en
hét middel om het vakmanschap van ondernemers bevestigd te zien.
Het certificaat is drie jaar geldig. Na één en twee jaar rapporteert
u als certificaathouder over de belangrijkste onderwerpen aan een
onafhankelijk extern certificatiebureau. Zo houden we de naam én de
waarde van het keurmerk hoog.
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Keurmerk Transport & Logistiek,
voor een duurzame én
rendabele toekomst.

Vernieuwend ondernemen.
www.keurmerktenl.nl

Het keurmerk waarmee u
verder komt.

Vernieuwend ondernemen
in de praktijk.

Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend
keurmerk voor het goederenvervoer over de weg. Bedrijven die
over het keurmerk beschikken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen
met betrekking tot de bedrijfsvoering, interne processen,
communicatie, duurzaamheid en andere aspecten van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo legt het keurmerk
de basis voor een gezond bedrijf en richt het zich op verdere
groei van succesvol ondernemerschap.

Over het algemeen wordt, als we het over MVO hebben, veelal geduid op
de begrippen People, Planet, Profit. Maar wat betekent dat eigenlijk in
de praktijk voor de sector transport en logistiek? Voor onze sector
hanteren we de volgende definitie:
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“Je kunt je klanten laten zien
dat je kwaliteit in huis hebt.”
G.L. Euser
Euser speciaal Transport B.V.
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Het keurmerk voor u?
Doe de Quick Scan!
Bent u klaar om vernieuwend te ondernemen? Bij TLN helpen wij u
graag op weg. Op de website www.keurkmerktenl.nl kunt u een Quick
Scan doen, waarmee u snel inzicht krijgt in de mate van duurzaamheid, veiligheid en ondernemerschap van uw bedrijf. Zo ziet u meteen
of u al in aanmerking komt voor het Keurmerk Transport & Logistiek.

