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Aardappelverwerker in zee met Frigo
Group Logistics
label: Logistieke dienstverlening

Lamb Weston/Meijer, producent van diepgevroren aardappelproducten en
aardappelvlokken, heeft een overeenkomst gesloten met Frigo Group Logistics.
De logistiek dienstverlener uit Houten wordt verantwoordelijk voor de totale
logistieke uitvoering naar Spanje.
Frigo Group Logistics beschikt over vijf
vrieshuizen
verspreid over Noordwest-Europa
De aardappelverwerker heeft gekozen voor Frigo
omdat het af wilde van de verlaadactiviteiten
binnen de eigen keten. Frigo Group Logistics is
Vrieshuis van Frigo Group in Zwitserland

een 4pl’er en beschikt over vijf eigen vrieshuizen
in Noordwest-Europa. In Nederland heeft de

logistiek dienstverlener een vrieshuis in Breda, waar de aardappelverwerker ook al
gebruik maakt voor oplag van zijn producten.

Geen zorgen
Voor Lamb Weston/Meijer is het voor de keer dat er een meerjarige overeenkomst
wordt gesloten voor de totale logistieke uitvoering naar een specifiek land. “Het
voordeel is dat wij ons nu kunnen richten op het productieproces en de verkoop van
onze producten, zonder ons zorgen te moeten maken over de logistieke uitvoering”,
aldus John van der Steen, van Lamb/Weston Meijer.
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Gerard Hermsen, Algemeen Directeur van Frigo Group Logistics, heeft samen met alle
partijen in Nederland en Spanje een concept uitgewerkt, dat er voor moet zorgen dat
de nodige garanties worden geboden op het gebied van de servicegraad. ”De
problematiek van het tekort aan vervoerders, het inkrimpen van de diensturen van
chauffeurs en het toenemende tekort aan zowel vrachtwagens als chauffeurs heeft er
toe geleid dat we een nieuw concept hebben uitgewerkt, waarmee we streven om te
voldoen aan alle eisen van zowel de klant als de verlader”, aldus Hermsen.

Lees ook:
Frigo zet logistieke stap met Q-Coldstore (bladarchief, oktober)
Megavrieshuis met de helft uitgebreid (bladarchief, oktober 2004)
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