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ADVERTORIAL

Prins Internationaal Transport & Verhuizingen
Familiebedrijven komen in ons land veel voor. Zij vormen de ruggengraad van
het bedrijfsleven. Continuïteit staat voorop. Dat geldt zeker voor Prins Transport.
Deze maand bestaat Prins Transport 140 jaar. Wat ooit begon met paard en wagen,
is uitge- groeid tot een onderneming die transporten verzorgt tot in alle uithoeken
van Europa. En … gedurende 140 jaar stond er altijd een Prins aan de leiding.
Van vader op zoon…

Inmiddels is de zesde generatie al weer geruime tijd werkzaam in de onderneming. De directie is in
handen van Cor Prins en hij wordt in de bedrijfsvoering bijgestaan door zijn zoon Johan en dochter
Nicolien. 140 jaar Prins, 140 jaar in bezit van de familie en … 140 jaar gevestigd in Purmerend. Zeer
waarschijnlijk is Prins het oudste bedrijf binnen de stad Purmerend. En hoewel Prins voor zijn klanten tot in de verste uithoeken van Europa komt, is Purmerend altijd de basis van waaruit de zware
vrachtwagens vertrekken en weer terugkomen. Prins en Purmerend zullen - als het aan Prins ligt - voor
eeuwig met elkaar verbonden blijven.

DE VERHUIZER VERHUIST...
De huidige locatie aan de Purmerweg is niet langer ideaal. Eertijds lag het aan de rand van de stad,
tegenwoordig ligt het in het hart van dezelfde stad. Het bedrijventerrein is gedateerd en krijgt over
niet al te lange tijd een andere bestemming. De verhuizer verhuist, maar weet nog niet naar welk
adres. Prins ziet ernaar uit om te verhuizen. Sinds jaar en dag hebben immers uitvaarten (het uitvaartcentrum is op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd) en het zware transport hinder van elkaar.
En dezelfde zware trucks en trailers in een toekomstige woonwijk lijkt geen gelukkige combinatie.

UITZONDERLIJK VERVOER
Prins Transport is gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer. Damwanden, rijplaten, stoomketels, schepen,
zwembaden, windmolens, vliegtuigen en zelfs huizen worden door Prins vervoerd. Het wagenpark
is al net zo bijzonder als de opdrachten die Prins krijgt. Diepladers, uitschuiftrailers, laadkranen en
op afstand bestuurbare trucks. Elke combinatie heeft zijn eigen chauffeur. De chauffeur en zijn
combinatie vormen een speciaal duo, dat elke uitzonderlijke klus aan kan.

NIEUWE TRUCK
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd en de vrachtwagencombinaties voldoen aan de strengste milieueisen. Het wagenpark wordt voortdurend vernieuwd. Eind april neemt Prins weer een nieuwe truck
in gebruik. De sleutels van een spiksplinternieuwe Mercedes Actros 2548 (6 x 2) worden op 25 april
overgedragen aan de chauffeur.

FAMILIEBEDRIJF
140 jaar Prins, 140 jaar in Purmerend en 140 jaar een familiebedrijf. Bovendien, tenminste drie
chauffeurs die al meer dan een kwart eeuw bij Prins werken. En de huidige directeur Cor Prins is dit
jaar 45 jaar werkzaam binnen de onderneming. Prins is meer dan een transporteur. Prins denkt met
de klant mee. Buitengewoon transport vereist buitengewone kennis en ervaring. Prins heeft die in
huis. Prins staat al 140 jaar voor continuïteit, vakmanschap, betrouwbaarheid en betrokkenheid.
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