
Pharma logistics, 
een vak apart



Het vervoer en de opslag van geneesmiddelen is een vak apart. Een vak dat 

Cyberfreight Pharma Logistics als geen ander beheerst. Onze transportmiddelen 

en opslagruimten voldoen aan alle eisen die wettelijk aan de afhandeling van 

geneesmiddelen en overige pharmaceutische goederen worden gesteld. En onze 

gekwalificeerde Pharma-medewerkers stellen dagelijks alles in het werk om uw 

temperatuurgecontroleerde zendingen veilig, gecertificeerd en gecontroleerd af te 

handelen.

Wij en onze medewerkers zien onszelf als een verlengstuk van uw onderneming en 

zullen alles in het werk stellen om aan de gestelde eisen en wensen te voldoen. Wat kunnen wij voor u doen?
Cyberfreight Pharma Logistics heeft 

een GDP temperatuurgecontroleerde 

opslag in Nieuw Vennep. Hier wordt de 

temperatuur gecontroleerd tussen de 15 

en 25 graden gehouden en garanderen 

speciale koelcellen de kwaliteit van 

pharma-ladingen die onder lagere, 

gecontroleerde temperaturen dienen 

te worden opgeslagen. Gecertificeerde 

medewerkers zorgen dat u op de 

hoogte blijft van de status van uw 

zending en regelen indien gewenst de 

distributie van uw geneesmiddelen 

naar ziekenhuizen en apotheken in de 

Benelux en de rest van Europa.  

Ook Cyberfreight heeft kwaliteit hoog 

in het vaandel staan. Al sinds 1999 

zijn we gespecialiseerd in zowel de 

opslag als wereldwijde distributie 

van goederen. Zodoende hebben 

we dan ook flink geïnvesteerd in 

hoogwaardige middelen, faciliteiten 

en trainingen zodat we u ook op het 

gebied van pharma op het hoogste 

niveau service kunnen verlenen. Dat 

we in die opzet zijn geslaagd, blijkt 

uit de GDP groothandelsvergunning 

die aan Cyberfreight Pharma Logistics 

is toegekend en uit de verscheidende 

audits van klanten alsmede van het 

Ministerie van Volksgezondheid die 

Cyberfreight Pharma Logistics succesvol 

heeft doorlopen.
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Temperatuurgecontroleerde 
opslag 
Cyberfreight Pharma Logistics verzorgt 

niet alleen het transport van uw 

farmaceutica, biofarmaceutica en 

OCT, maar beschikt ook over een GDP  

temperatuurgecontroleerde opslag. 

In Nieuw Vennep is een speciaal 

Pharma-magazijn ingericht waar de 

temperatuur gecontroleerd tussen de  

15 en 25 graden gehouden wordt. 

Speciale koelcellen garanderen 

daarnaast de kwaliteit van pharma-

ladingen van een lagere temperatuur 

terwijl gekwalificeerde medewerkers 

ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft 

van de status van zending.

Werken volgens GDP 
Guidelines
Uiteraard voldoet onze werkwijze 

volledig aan de GDP Guidelines. Dit 

houdt in dat we de temperatuur van 

uw zending bij aankomst meten en 

deze tijdens de opslag blijven regelen 

en beoordelen. Daarnaast zorgen we 

uiteraard voor de juiste documentatie 

zodat u geen omkijken meer heeft naar 

uw zending en er volledig van uit kan 

gaan, dat de zending juist en tijdig 

wordt afgehandeld.

Distributie van uw pharma-
producten volgens GDP
Vanuit onze opslag kunnen we ook de 

distributie van uw pharma-zendingen 

naar ziekenhuizen en apotheken 

verzorgen. Binnen Nederland, maar 

ook naar andere Europese landen, 

want ook hiervoor heeft Cyberfreight 

Pharma Logistics alle noodzakelijke 

vergunningen in huis, waaronder de 

GDP groothandelsvergunning. 

Cyberfreight biedt groepage 

mogelijkheden door geheel Europa 

voor zowel +15 als +25 graden Celcius 

met zeer aantrekkelijke tarieven. Ook 

biedt Cyberfreight zogenaamde Dual-

Temperature mogelijkheden (beide 

temperatuur opties in één vrachtauto). 

Veel vervoerders kunnen naar de 

uithoeken van Europa met slechts 

dedicated vervoer, maar distributie 

van enkele pallets is moeilijk. Niet bij 

Cyberfreight!

GDP groothandels-
vergunning
GDP, ofwel Good Distribution Practices, omschrijft alle kwaliteitseisen voor 

de distributie van geneesmiddelen. De GDP Guidelines hebben tot doel om de 

kwaliteit van farmaceutica, biofarmaceutica en OTC tijdens de distributie te 

handhaven. Van aankoop tot ontvangst en van opslag tot export. 
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Zandsteen 1

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

 +31 (0)20 653 76 41

 info@cyberfreight-pharmalogistics.nl

Meer weten over onze Pharma-oplossingen?
Wilt u meer informatie over Cyberfreight’s GDP transport, opslag of distributie? 

Neem dan vrijblijvend contact op met Cyberfreight in Hoofddorp.

Onze kundige medewerkers staan u graag te woord. Of spreek een van onze huidige 

klanten. We brengen u graag met hen in contact. 

Onze vestiging in Nieuw-Vennep kunt u ten alle tijden bezichtigen en inspecteren.

 www.cyberfreight-pharmalogistics.nl


