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11 eigen kantoren
IATA - Luchtvracht

Wereldwijd actief

Hoogstaande service & expertise

Persoonlijke aandacht
Proactief en meedenkend

Eigen douane experts

Financieel gezond

AEO gecertificeerd



Uw partner in logistics.

Uw partner in logistics
Merzario onderscheidt zich door onze service, onze transparante aanpak en de wijze waarop 
we met onze klanten meedenken. Dat laatste doen we proactief. Dit alles, gecombineerd met 
onze jarenlange ervaring, maakt Merzario een ervaren specialist op het gebied van zeevracht, 
luchtvracht, cross trading en alles daar omheen. 

Luchtvracht 
Uw goederen moeten snel van de ene naar de 
andere plaats. Daarom kiest u voor verzending per 
vliegtuig. U zoekt een betrouwbare expediteur met 
kennis van zaken die alles voor u regelt. Als IATA 
(International Air Transport Association) agent 
bieden we een uitgebreide dienstverlening op het 
gebied van luchtvracht.

Onze luchtvaartspecialisten zijn thuis in de wereld 
van de airlines, de luchthavens en de afhandeling 
ter plaatse. Ongeacht waar de eindbestemming 
zich bevindt.

Zeevracht 
Merzario is uw betrouwbare partner voor alle  
verschepingen over zee. U kunt bij ons terecht 
voor Import & Export , FCL & LCL , Cross Trades en  
Projectlading. Via ons Track & Trace systeem kunt u 
24/7 iedere zending volgen.

Door-to-Door leveringen verzorgen wij in samen-
werking met onze wereldwijd gevestigde kantoren. 
Onze ervaren medewerkers staan graag voor 
u klaar.

Vervoer kost geld, goed vervoer  
levert geld op. Dat vinden wij.  
Wij kijken naar meer dan alleen  
het tarief en het verschepen  
van containers.

Onze specialismen:
FCL (Full Container Load)  •  LCL (Less Container Load)  •  Special Equipment
Projectlogistiek  •  Douaneformaliteiten  •  Im-/Export & transit  •  Documentatie
Advies & belastingoptimalisatie  
 

Om concurrerend te blijven, moet je snel handelen en  
kansen grijpen. Gebrek aan zichtbaarheid kunnen dit echter 
moeilijk maken. Bij Merzario hebben we een tool ontworpen 
die u volledige controle geeft over uw zendingen. 

Nooit meer op zoek gaan naar verloren papierwerk en de 
status van uw zendingen niet kennen.

Waar u douane-expertise nodig heeft, hebben wij de mensen 
en vergunningen om uw zendingen op tijd in te klaren. Of  
u nu goederen importeert of exporteert, we hebben een 
breed scala aan diensten die passen bij uw supply chain. 

Profiteer van alle voordelen die ons gestroomlijnd douane-
programma biedt. Een eigen interne douane afhandeling, 
grenzeloos gemakkelijk!

WebportalDouane

www.merzario-logistics.com



Import
De import van goederen vanuit Azië naar Nederland is nog steeds het grootste deel van 
onze activiteiten. Wij hebben eigen vestigingen in Hongkong (ons hoofdkantoor in Azië) 
en in China en Vietnam. Met onze mensen ter plaatse is dagelijks intensief contact. 
Daarnaast beschikken we over een netwerk van betrouwbare partners en agenten over 
de gehele wereld.

Export 
De export van goederen vanuit Nederland (de Rotterdamse haven en Schiphol) groeit 
snel, met name voor het containervervoer over zee (FCL en LCL) en groupage-transport. 
Merzario groeit mee. Onze dekking is wereldwijd. De aansluiting van ons digitale systeem 
op die van rederijen, luchtvaartmaatschappijen, douane en Kamer van Koophandel zorgt 
voor een uiterst efficiënt ordermanagement en vendor management.

Onze medewerkers zitten voor u klaar. Neem direct  
contact met ons op en ervaar Merzario zelf.

Merzario heeft kantoren in:
China  •  Duitsland  •  Engeland
HongKong  •  Nederland  •  Vietnam
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