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Dynamisch en positief!



Alle medewerkers bij Cyberfreight zijn gemotiveerd, werken uitermate bewust en 

zijn zeer positief ingesteld! Er is een grote mate van vrijheid en initiatieven worden 

enorm gewaardeerd, terwijl het verantwoordingsbesef groot is. Tegenwoordig zijn 

dat ingrediënten die van belang zijn om voor een langere tijd bij hetzelfde bedrijf te 

willen blijven werken. Onze medewerkers kunnen naast plezierig werken ook snel 

reageren en zijn flexibel naar de klanten en onze partners in het buitenland. 

Dit alles bij elkaar, naast een hoogwaardige dienstverlening, levert Cyberfreight 

een grote loyaliteit op van haar medewerkers, klanten en partners.

Indien er calamiteiten of belemmeringen zijn, dan pakken we dat gezamenlijk op 

en middels onze positieve houding draaien we dat snel om in de oplossing. Iedere 

medewerker is multi-inzetbaar en het sociale besef binnen het Cyberteam is groot.

De IT-systemen werken zeer 

gebruiksvriendelijk en worden vol 

benut. Het Cyberfreight intranet is 

overal en altijd beschikbaar en zorgt 

voor een hoog niveau van interne 

communicatie en zorgt daardoor 

voor een grote betrokkenheid bij alle 

aspecten van de onderneming.

Sales, marketing en herkenning van 

Cyberfreight zijn erg belangrijk en we 

dienen ons te onderscheiden op vele 

gebieden om concurrerend te zijn. 

Mede door ons wereldwijde 

agentennetwerk genaamd L.I.N.K. 

(Logistics International NetworK) 

kunnen we ons onderscheiden.

Gebruikmakend van ons sterke netwerk kunnen we exporteren op basis van DDP/

DAP op alle bestemmingen ter wereld en importeren op Ex Works of op FOB basis. 

Voor vele Nederlandse opdrachtgevers verzorgen we de ook export van China 

direct naar de VS en Australië, of van Italië naar Brazilië (zogenaamde cross-trades).

Dynamisch en positief!

Als u toe bent aan een verfrissende, 

innovatieve partner met gemotiveerde 

medewerkers, is uw bedrijf groot, 

middelof klein, is uw bedrijf op zoek 

is naar besparingen en gaat voor een 

lange termijn partnership, aarzel dan 

niet om contact met ons op te nemen 

op: Tel.+31 (0)20 653 76 41 of via  

e-mail: info@Cyberfreight.nl.

Alle Cyberfreight kantoren zijn sinds 2010 in het bezit van de Authorized 

Economic Operator (AEO) certificaten. Hiermee voldoet Cyberfreight aan 

de allerhoogste en zo belangrijke veiligheidsprocessen met betrekking tot 

algemene-, douane- en financiële afhandeling.

Cyberfreight is lid van ACN (Air Cargo 

Nederland), Fenex en IATA. Met ons 

Client Relation Management systeem 

houden we alle klanten en onze 

partners op de hoogte van lokale 

wijzigingen van o.a. douane, maar 

ook andere zaken als de weg- en 

weersomstandigheden in Europa, 

stakingen of nieuwe diensten. 

Maar ook belangrijk is, dat u ons 

altijd kunt bellen als u vragen hebt. 

Onze medewerkers staan dag en 

nacht voor u en uw collega’s klaar.



Management

Directie
• Jacques van den Berg

 Algemeen Directeur / DGA

• Willem Lodder

 Directeur Business Development 

• John Twisk

 Directeur Operations

• Ton Borghols

 Directeur Finance

• Lucht- en Zeevracht expeditie

• Import en export

• Douane afhandeling voor import en export

• Cross-trades

• Project lading

• Ro/Ro & Conventionele verschepingen

• Opslag & Distributie van pharmaceutische producten

• Opslag & Distributie van industriële en consumenten goederen

• E-fulfillment en webstore opzet en beheer

Wereldwijde 
logistieke diensten:

Managers
• Frank de Bont

 Manager Export Luchtvracht

• Marco van Eijk

 Branch Manager Rotterdam

• Arie in’t Veld

 QA Manager / Responsible Person
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Jacques is nog altijd Algemeen 

Directeur en grootaandeelhouder 

en Frank is nog steeds onze export 

manager luchtvracht. Op dat kleine 

kantoortje zitten we al lang niet meer.  

Ons hoofdkantoor van 600m2 ligt op  

een mooie locatie in Hoofddorp/

Schiphol en tevens hebben we de 

beschikking over loodsruimte van ruim 

3.000 m2 ter beschikking voor opslag 

van zowel vrije als douane goederen. 

Jacques van den Berg heeft zijn hele leven in de logistiek gewerkt van jongste 

bediende tot vrachtwagenchauffeur en van luchtvrachtexpediteur tot directeur 

luchtvracht. In 1999 werd het bedrijf waar hij werkzaam was overgenomen door een 

grote club en Jacques greep deze gelegenheid aan om Cyberfreight op te richten. 

Met collega Frank de Bont betrok hij een klein kantoor op Schiphol en vond steun 

bij klanten en luchtvaartmaatschappijen op basis van de enorme betrokkenheid, 

betrouwbaarheid en expertise, die ze zo gewoon waren bij Jacques en Frank.

Deze enorme betrokkenheid, betrouwbaarheid en expertise is er nog steeds en 

heeft als goed voorbeeld gediend voor alle Cyberfreight medewerkers. Binnen de 

onderneming en over alle vestigingen heerst een fijne en collegiale werksfeer, die in 

lijn met de Cyberfreight filosofie, bijdraagt aan een laag ziekteverzuim en een zeer 

hoge productiviteit.

Begin 2000, dus net een jaar na de 

oprichting, opende Cyberfreight 

haar vestiging in Ridderkerk, voor 

de afhandeling van alle zeevrachten 

FCL en LCL van zowel export als 

import. Cyberfreight in Barendrecht 

is inmiddels uitgegroeid tot een 

volwaardige Cyberfreight vestiging die 

een reeks van mooie en loyale klanten 

behandeld, op een wijze die we bij 

Cyberfreight voorstaan; dynamisch en 

positief

Onze geschiedenis

Op 1 januari 2009 heeft Cyberfreight International de firma Noordex-Expeditie, 

gevestigd in Rotterdam, overgenomen. Noordex is een aanvulling op het 

dienstenpakket van Cyberfreight met een specialisatie in Ro/Ro service, projecten 

en conventionele lading. Cyberfreight is een volledig zelfstandige onderneming 

en is van plan dat nog lang te blijven. We werken onder een goede werksfeer, 

een grote onderlinge waardering, maken plezier en vinden voldoening in de 

mooie diensten die we als team neerzetten. Wat is nou leuker dan samen je 

eigen inkomen te verdienen en dat nog ook nog eens met een grote vrijheid van 

handelen. 

Cyberfreight is een gedegen familiebedrijf dat op internationaal niveau goed 

zijn mannetje staat, mede dankzij het wereldwijde agentennetwerk. (L.I.N.K.).

Logistics International 
Network (L.I.N.K.)
Cyberfreight garandeert een uitstekende wereldwijde service op een uitdagend 

hoog niveau dankzij de aanwezigheid van een gezond en solide agentennetwerk. 

(L.I.N.K.). In 2013 bestond de L.I.N.K. organisatie uit 265 kantoren in 71 landen 

en de gezamenlijke jaaromzet was meer dan 1.2 miljard US Dollar. Binnen de 

groep meten we het kwaliteitsniveau, de snelheid van noteren en communiceren 

alsmede de financiële stabiliteit en onderhandelen we met alle belangrijke 

luchtvaartmaatschappijen en rederijen op regionaal en wereldniveau. Deze 

opzet zorgt voor een toegankelijke en klantvriendelijke organisatie die zich kan 

meten met de grotere spelers in onze industrie. Alle aangesloten partners zijn 

gepassioneerde zelfstandige ondernemers en staan net als Cyberfreight, voor 

flexibiliteit, klantgerichtheid en kwaliteit.

Jacques van den Berg is een van de 

mede-oprichters van L.I.N.K en nog 

steeds een grote motivator van dit 

wereldwijde agentennetwerk. 

Het unieke aan L.I.N.K. is het familie-

concept (loyaliteit, eerlijkheid en 

transparantie) en het feit dat ieder 

lid zee en luchtvracht expeditie 

verzorgt middels dezelfde filosofie; 

de klant als middelpunt. 

www.linkglobal.com

De omzet bij Cyberfreight wordt 

gegenereerd met zeevracht, luchtvracht 

en een sterk groeiende warehousing 

and distribution afdeling. De  kracht 

van Cyberfreight ligt in een goede 

dekking van zowel de export- en van 

de importmarkt, van zowel zee- als 

luchtvracht. 

Met de export houd je een goed gevoel 

met de Nederlandse markt en de 

verschillende opkomende markten, 

terwijl je bij de import dicht bij de 

traditionele producerende markten 

blijft. Zo weet Cyberfreight ten alle 

tijden wat er van haar verwacht wordt, 

ongeacht waar de goederen naar toe 

moeten, of waar ze vandaan komen.



Cyberfreight Amsterdam bv
Hoofdkantoor en tevens

luchtvracht kantoor 

Zandsteen 1

2132 MZ Hoofddorp

Nederland

 +31 (0)20 653 76 41

 info@cyberfreight.nl

Cyberfreight Rotterdam bv
Zeevracht kantoor

Bijdorp Oost 18-b

2992 LA  Barendrecht

Nederland

 +31 (0)180 485 969

 cfr@cyberfreight.nl

www.cyberfreight.nl

Cyberfreight
international


