
MEER WETEN OVER MODAL SHIFT?
BESTEL HET HANDBOEK MODAL SHIFT HIER.

Vergeet oude vooroordelen. Intermodaal vervoer kan
inmiddels concurreren als het gaat om snelheid, flexibiliteit, 
aanbod en betrouwbaarheid.

Zet je vooroordelen opzij. Intermodaal vervoer heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld.

Snelheid, flexibiliteit, aanbod en betrouwbaarheid zijn allang geen beperkende factoren meer.

Oriënteer je eens vrijblijvend op de verschillende modaliteiten, er is meer mogelijk dan je in 

eerste instantie denkt.

Kijk breder dan alleen het transport. Gebruik van intermodaal vervoer heeft effect op meer 

dan alleen het transport; het kan ook op andere manieren voordelen bieden. Een intermodale 

oplossing is meer dan alleen een lagere prijs.

Niet alles hoeft / kan intermodaal. Sommige lading laat het niet toe om intermodaal te vervoeren. 

Wees ervan bewust dat er hybride oplossingen mogelijk zijn waarbij een deel van de lading over 

de weg en een deel per spoor of binnenvaart vervoerd kan worden.

Ook 'niche' markten zoals gekoelde lading kan intermodaal vervoerd worden.

Afstand is geen belemmerende factor; zelfs op de korte afstand kan intermodaal vervoer tot de 

mogelijkheden behoren.

Wees open over uw wensen, behoeften en eisen. Op die manier kan de logistiek dienstverlener 

met u meedenken en met een passende intermodale oplossing komen.

Eisen omtrent de impact van transport op het milieu worden steeds hoger. Daarnaast komt er

een steeds grotere druk op de bereikbaarheid van havens. Investeer nu alvast in een toekomst-

bestendige logistieke set-up zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wet- en regelgeving voor wegvervoer zijn niet hetzelfde als voor andere modaliteiten. 

Wees hiervan bewust en laat u hierover informeren.

Lees voor meer informatie het handboek Modal Shift en bepaal zelf of intermodaal vervoer 

voor u potentie heeft. Zoek vervolgens contact met een expert (voorlichtingsbureau of logistiek 

dienstverlener) om de mogelijkheden verder uit te diepen en concreet te maken.

Mix & match! Er is meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt.

Piggy back of piggy bank?
Intermodaal vervoer kan oplossingen 
bieden voor een lagere prijs.
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Bedank dat hybride oplossingen ook mogelijk zijn.
Een deel van de lading kan over de weg en een deel per spoor
of binnenvaart worden vervoerd.

4

5 Ook voor 'niche' markten. U bedient ‘slechts’ een ‘kleine’ markt?
Dan is intermodaal vervoer ook interessant voor u. Gekoelde lading bijvoorbeeld.

Bespreek uw wensenlijste. De logistiek dienstverlener zal
met een passende intermodale oplossing komen.

Denk vooruit. De bereikbaarheid van havens komt steeds meer onder druk te staan.
 Investeer nu alvast in een toekomstbestendige logistieke set-up.

Wet- en regelgeving kan per modaliteit verschillen. 
Laat u hierover informeren.

Zelfs op de korte afstand kan intermodaal vervoer
tot de mogelijkheden behoren.6

Up to date informatie vind u in het handboek 
Modal Shift en bepaal zelf of intermodaal 
vervoer voor u potentie heeft.
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Meer weten over modal shift?

http://www.ntpublishers.nl/webshop/product-single/products/handboek-modal-shift-1.html
Bestel het Handboek 
Modal Shift.


