
eigen specialisme hebben, zorgen  
we ervoor dat eventuele problemen 
voorkomen worden.”

“We zijn met 6 man een vrij klein  
bedrijf, maar hebben een groot net- 
werk opgebouwd met vaste klanten  
en vervoerders in heel Europa. In 
Engeland, maar zeker ook in Italië, 
Spanje, Duitsland en Frankrijk. De  
koffie die we vervoeren gaat naar  
de koffiebranderijen in Bremen en 
Hamburg, de cacao naar o.a. Frankrijk  
of Italië. We laden, vervoeren, lossen,  
informeren laad en losstations en  
werken nauw samen met douane-
kantoren door heel Europa. Daar ligt 
onze kracht: we zijn klein en bewegen 
daardoor snel. De Europese dekking  
en de kennis die we hebben opgedaan, 
zorgen ervoor dat we vlot kunnen  
schakelen en als logistieke partner  
ten dienste kunnen staan van onze  
opdrachtgevers.”

ALTIJD OP ZOEK NAAR  
IETS NIEUWS
“Door de seizoensinvloeden in de  
agrarische markt zijn we actief  
geworden in de koffie en cacao, dat  
gaat het hele jaar door. Die veelzijdig-
heid zorgt voor een gezonde onder-
neming. We zijn altijd op zoek naar iets 
nieuws. Papier bijvoorbeeld. Zo zijn we 
nu ook actief in verpakkingsmateriaal, 
kerstpapier in dit geval, en machines. 
Het zou leuk zijn als de lezers van dit  
artikel getriggerd raken om hun  
producten door ons te laten  
vervoeren.”

DE WERELD VERANDERT
“Die beweging, die dynamiek, dat  
continue meebewegen, kansen zien, 
nieuwe ontwikkelingen en daarop  
inspringen; we houden ervan. Op het 
oog lijkt de transportwereld rechttoe 

rechtaan te gaan over vrachtwagens  
die zich van A naar B verplaatsen, maar 
er komt uiteraard veel meer bij kijken. 
En de wereld staat ook niet stil: Naast 
wegtransport regelen we ook vervoer 
per trein of schip, steeds vaker werken 
we dan ook met containers. Waar we in 
ieder geval voor zorgen is dat we nooit 
‘leeg’ rijden. Dat hoeft ook niet: door 
goed te communiceren en je flexibel op 
te stellen zijn er altijd mogelijkheden 
om het efficiënt in te regelen.”

VOLGENDE GENERATIE
“We zitten in een dynamische wereld. 
Met zoveel internationale vervoers-

bewegingen gebeurt er altijd wel iets 
waardoor planningen omgegooid  
moeten worden of problemen moeten 
worden opgelost. Dat vraagt om een  
zekere stressbestendigheid die bij je 
moet passen. Richard en Mark gooien 
hun energie en charme in de strijd om  
elke dag de transporten op een goede  
manier onder te brengen. Natuurlijk 
gezamenlijk met het hele Inverness 
team. Wij gaan zo nog wel even door.”

De toekomst is wat dat betreft voor  
Inverness Transport wel veilig gesteld. 
Zij blijven in beweging net als de  
wereld waarin zij werken.   

Elke dag op weg voor haar klanten. En dat gaat verder dan enkel het vervoeren van goederen van  
A naar B. Al meer dan 17 jaar staat eigenaar Richard van den Dolder aan het roer van Inverness 

Transport. Hij bouwde het bedrijf van de grond af aan op. Elke dag brengt transport een diversiteit  
aan obstakels en puzzels met zich mee. Inverness Transport biedt daar de oplossingen voor en zorgt  
er tevens voor dat alle bijbehorende administratie en logistieke planningswerkzaamheden van A tot Z 

worden uitgevoerd. Zo kunnen de ondernemers die in zee gaan met Inverness Transport zich 
concentreren op dat waar ze het best in zijn: handel drijven. Sinds 2020 is ook zoon Mark werkzaam 
binnen het bedrijf. Mark vult de planning aan en is voornamelijk bezig met de commercie. Richard 
vertelt over de ontwikkelingen die Inverness Transport heeft meegemaakt en de weg die voor hen ligt.

“Vanaf dag één hebben we ons  
gespecialiseerd in het vervoer van  
agrarische producten. Aardappelen, 
wortelen, uien, en ook groente en  
fruit. Vlak daarna zijn daar cacao en  
koffie bijgekomen. In stukgoed, en  
in grote volumes. We rijden met koel-
wagens, tautliners en bulk auto’s,”  
vertelt Richard. Die specialisatie  
heeft hen ver gebracht. Letterlijk  
ook. Inverness Transport heeft een  

volledige Europese dekking die gaat 
van het zuiden van Italië en Spanje  
tot Scandinavië, zo ver als Finland,  
Engeland en (voor de oorlog)  
Rusland en Oezbekistan.

BREXIT EXPERT IN VERVOER 
VAN EN NAAR ENGELAND
“We werken over heel Europa, maar 
merken dat er met name veel vragen 
zijn over vervoer van en naar Engeland. 

Veel ondernemers lopen tegen zaken 
aan die hen afschrikken, maar waar  
wij juist de expertise hebben liggen.  
We werken met standaarden en weten 
wat er nodig is om de overtocht zo  
vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. 
Heb je de juiste papieren niet bij je,  
dan kun je zomaar een paar dagen tot 
weken vast komen te staan. Door ons 
nauwe contact met verschillende  
douanekantoren, die elk weer een  

LOGISTIEK & TRANSPORT

Vader en zoon al 2,5 jaar 
werkzaam in zelfde bedrijf
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“ Wij regelen alles en zorgen voor  
een zorgeloze overtocht ”

Hecto 1, Zevenaar
026 31 951 70 

info@invernesstransport.nl 
www.invernesstransport.nl

V.l.n.r. Mark, Nico, Richard en Tim

Richard (links) en Mark (rechts)
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