
Industriële Verhuizingen

VERTICAAL TRANSPORT

Voor alle uitdagingen in uw organisatie op het gebied van verhuizingen en/of verplaatsingen, bieden wij 

maatwerk oplossingen op innovatieve wijze. Zowel voor het (ver)plaatsen van kleine gevoelige apparatuur als 

het transporteren en plaatsen van grote en zware machines. 

Kiest u voor Schot Verticaal Transport, dan kiest u voor:

• Coördinatie en realisatie van uw transport van A tot Z.

• Eén betrouwbaar aanspreekpunt tijdens het project.

• Voorbereiding tot in de puntjes, met een plan van aanpak tot in detail.

•	 Snel	en	efficiënt	werken:	de	verhuizing	levert	geen	verstoring	op	voor	uw	productie.
• Geen moment zorgen om de veiligheid.

• Persoonlijke aanpak.

• Maatwerk, wij bieden altijd een passende oplossing.

Machineverplaatsingen

Onze	industriële	verhuizers	verzorgen	dagelijks	machine	(ver)plaatsingen.	We	hebben	ervaring	in	diverse	
branches	zoals	de	bouw,	petrochemie,	 industrie,	offshore	en	wind.	Onze	klanten	zijn	gerenommeerde	
bedrijven in de installatietechniek, datacenters en de bouw. Ook voor machineleveranciers verzorgen we 

het transport en de plaatsing van machines.
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Projectbegeleiding

Onze ervaren medewerkers zijn gewend om com-

plexe projecten te begeleiden, van voorbereiding 

tot uitvoering. Voor deze werkzaamheden kunnen 

wij projectleiders en projectuitvoerders leveren. 

U heeft voor uw project één betrouwbaar aan-

spreekpunt.

Engineering

Wij	 schakelen	 snel,	 omdat	 onze	 engineering	 
afdeling de situatietekeningen, hijs- en transport-

plannen verzorgt.

Hijs- en veiligheidsplannen

Een compleet veiligheidsplan/methodstatement opstellen is bij ons mogelijk. Dit plan bestaat in  

ieder geval uit een omschrijving van het hijswerk, risico-inventarisatie en overzicht van maatregelen die  

Schot Verticaal Transport neemt om de risico’s te beheersen.

Hulpmateriaal

Wij	leveren	alle	hulpmaterialen	die	nodig	zijn	bij	de	verhuiswerkzaamheden.

Vergunningen en ontheffingen
Schot	Verticaal	Transport	regelt	landelijk	en	internationaal	alle	vergunningen	en	ont	heffingen	die	nodig	
zijn	voor	uw	industriële	verhuizing.

Opslag

Voor de tijdelijke opslag van machines of andere objecten hebben wij beveiligde opslaglocaties. Op onze 

locaties in Alkmaar, Almere, Amsterdam en Heerenveen vindt u zowel binnen als buiten opslagruimte.  

Uw goederen staan veilig opgeslagen tot we ze naar hun nieuwe locatie brengen.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 088-5424000 of per mail, info@schotvt.com.
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