
 
 
 
 
 

 

ColliCare Logistics neemt 10 nieuwe KRONE trailers 
in gebruik 
 

De decembermaand gaat voorspoedig bij ColliCare Logistics, het bedrijf neemt 

namelijk tien nieuwe KRONE Profi Liner SDF trailers in ontvangst deze maand. De 

eerste trailers zijn vorige week in Werlte (D) opgeleverd en naar Groningen vervoerd 

om in gebruik te worden genomen. Hiermee blijft het Groningse bedrijf investeren in 

materieel voor het verlenen van haar wegtransportdiensten.   

Vanuit de Nederlandse vestiging in Groningen opereert het bedrijf met een vloot van 60 trailers en 30 

eigen trucks. De tien nieuwe trailers zijn een aanvulling op de huidige trailer vloot. In Europa exploiteert 

ColliCare Logistics een vloot van ruim 400 trailers welke voornamelijk worden ingezet voor wegtransport  

binnen West-Europa en het Verenigd Koninkrijk.  

De keuze voor KRONE was voor site manager Jan Willem Teeninga logisch: “Sinds de oprichting van 

Nederlandse afdeling van ColliCare Logistics in 2009 hebben wij een goede samenwerking gehad met 

KRONE. Daarom was het vanzelfsprekend dat we ook deze keer voor KRONE trailers hebben gekozen. 

Daarnaast is de veelzijdigheid van de Profi Liner voor ons van groot belang, het helpt ons in het kunnen 

voldoen aan de vereisten van onze verschillende klanten.” 

Naast nieuwe trailers is ColliCare Logistics ook druk bezig met het uitbreiden van haar wagenpark. In 

oktober dit jaar nam het al een nieuwe DAF truck in gebruik, en zijn er nog 5 nieuwe trucks in bestelling. 

Met deze nieuwe trucks wordt de (groupage) dienstverlening van de Benelux naar het Verenigd 

Koninkrijk en Scandinavië uitgebreid.  

ColliCare Logistics heeft zichzelf de afgelopen 15 jaar op de kaart gezet als innovatieve logistieke 

dienstverlener met een compleet pakket aan diensten binnen zee-, weg-, spoor- en luchtvracht, 3PL, 

opslag en distributie. Het bedrijf timmert hard aan de weg om zich te positioneren als Europese 

dienstverlener. Eerder dit jaar opende het bedrijf nog een nieuwe vestiging in Gdynia, Polen. Inmiddels 

heeft het bedrijf meer dan 600 medewerkers wereldwijd, verspreid over verschillende vestigingen in 

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Nederland, Italië, Turkije, Litouwen, Letland, Polen, India 

en China. De visie van ColliCare is om het concurrentievermogen van haar klanten te versterken door 

middel van innovatieve, duurzame en geïntegreerde logistieke diensten van hoge kwaliteit en flexibiliteit. 

Voor meer informatie, kijk op collicare.nl.  

 

 



 
 
 
 
 

 

Noot voor redactie (niet ter publicatie)  
Voor meer informatie, neem contact op met Jan Willem Teeninga, site manager Groningen bij ColliCare Logistics 

via jan.willem.teeninga@collicare.nl.  

Afbeeldingen en logos kunnen worden gedownload van:  

https://collicare.fotoware.cloud/fotoweb/albums/Y5sYNytRfeZUy2KT/ 

  



 
 
 
 
 

 

ColliCare Logistics Netherlands takes 10 new 
KRONE trailers into service 

The December month is going well at ColliCare Logistics, as the company takes 

delivery of ten new KRONE Profi Liner SDF trailers this month. The first trailers were 

delivered in Werlte (D) last week and transported to Groningen for commissioning. 

With this, the Groningen-based company continues to invest in equipment to provide 

its road transport services.   

From its Dutch branch in Groningen, the company operates with a fleet of 60 trailers and 30 of its own 

trucks. The ten new trailers complement the current trailer fleet. In Europe, ColliCare Logistics operates 

a fleet of over 400 trailers which are mainly used for road transport within Western Europe and the UK. 

The choice for KRONE was logical for site manager Jan Willem Teeninga: "Since the establishment of 

ColliCare Logistics' Dutch division in 2009, we have had a good cooperation with KRONE . So it was 

only natural that we chose KRONE trailers this time too. In addition, the versatility of Profi Liner is very 

important to us, it helps us in being able to meet the requirements of our various customers." 

Besides new trailers, ColliCare Logistics is also busy expanding its fleet. It already took delivery of a 

new DAF truck in October this year, and five more new trucks are on order. These new trucks will expand 

(groupage) services from the Benelux to the UK and Scandinavia.  

Over the past 15 years, ColliCare Logistics has put itself on the map as an innovative logistics service 

provider offering a complete range of services within sea, road, rail and air freight, 3PL, warehousing 

and distribution. The company is working hard to position itself as a European service provider. Earlier 

this year, the company opened another new branch in Gdynia, Poland. Meanwhile, the company has 

more than 600 employees worldwide, spread over several branches in Norway, Sweden, Denmark, 

Finland, the Netherlands, Italy, Turkey, Lithuania, Latvia, Poland, India and China. ColliCare's vision is 

to strengthen its customers' competitiveness through innovative, sustainable and integrated logistics 

services of high quality and flexibility. 

For more information, go to collicare.nl.  

Note to editors (not to be published)  
For more information, contact Jan Willem Teeninga, site manager Groningen at ColliCare Logistics at 

jan.willem.teeninga@collicare.nl.  
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https://collicare.fotoware.cloud/fotoweb/albums/Y5sYNytRfeZUy2KT/ 
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