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Uw pharma en healthcare producten GDP compliant en snel 
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CyberFreight Pharma Logistics heeft er een nieuwe dienst bij: 100% GDP compliant 

pakketdistributie van pharma en healthcare producten, van deur tot deur.  

Als 100% onafhankelijk logistiek dienstverlener verzorgen wij de distributie van 

pakketten met medicamenten en medische goederen naar zorginstellingen, 

tandartspraktijken, apotheken en groothandels in Nederland en België. Dit gebeurt 

volledig GDP-compliant en tegen de laagst mogelijke tarieven!

Wij bieden hiermee een unieke service in Nederland en België. Bij andere logistiek 

dienstverleners betaalt u of meer of zijn de kwaliteit en veiligheid van uw 

producten niet gegarandeerd. Bij CyberFreight Pharma Logistics is uw zending in 

goede handen. Wij staan garant voor optimale zorg, service en veiligheid van uw 

artikelen. Of het nu gaat om generieke geneesmiddelen of de duurst mogelijke 

oncologiemedicatie.

Nieuw: compliant pakketdistributie  
van pharma en healthcare producten

De goederen
De goederen die wij voor u distribueren 

zijn farmaceutica, bio-farmaceutica 

en OTC-medicijnen. Maar ook 

disposables en medische apparatuur als 

stethoscopen, tandartsbenodigdheden 

en couveuses. Grotendeels artikelen 

met meer volume en/of gewicht, 

maar nog wel handmatig geladen en 

gelost kunnen worden. Daarbij is een 

maximum van 30 kg het uitgangspunt. 

Aanlevering dient te gebeuren in dozen, 

minipallets of minicontainers met 

maximale afmetingen van 60 x 50 x 50 

cm en een maximaal gewicht van 30 

kilogram.

GDP
De distributie van geneesmiddelen 

luistert nauw en is onderhevig aan 

strenge wettelijke eisen. Wij werken 

dan ook GDP compliant, dus volgens 

de GDP- (Good Distribution Practice) 

richtlijnen. Daarmee voldoen onze 

transportmiddelen en opslagruimten 

aan alle eisen die de wet aan het 

omgaan met medicamenten stelt. 

Dit betekent dat gedurende de hele 

routing die een geneesmiddel aflegt 

de temperatuur, die kan liggen 

tussen de 15-25 of 2-8 graden Celsius, 

gegarandeerd wordt. Dus tijdens de 

eventuele GDP-overslag én het gehele 

verdere transport. 

Het transport
Snelle levering

Uw zending is binnen 24 uur in 

Nederland bezorgd en binnen 48 uur 

in België. Voor het transport maken wij 

gebruik van een kleiner type vrachtauto 

en bus om ook stadscentra gemakkelijk 

te kunnen bereiken. 

Geklimatiseerd

De laadruimten van onze 

vervoermiddelen zijn volledig 

temperatuur gecontroleerd op basis 

van temperatuur mapping en verdeeld 

in compartimenten. Daarbij wordt de 

temperatuur constant op afstand online 

gemonitord en kan deze indien nodig 

meteen worden bijgesteld. 

Als u dit wenst, kunt u na levering een 

grafiek met het temperatuurverloop 

van de zending zelf downloaden via de 

portal van CyberFreight.

Daarbij stellen onze deskundige 

pharma-medewerkers alles in het werk 

om uw temperatuur gecontroleerde 

zendingen veilig, gecertificeerd en 

gecontroleerd af te handelen. U kunt 

erop vertrouwen dat uw GDP-opslag en 

-distributie bij ons perfect geregeld zijn!



Werkwijze in 5 stappen
Stap 1: Booking via onze online portal. U ontvangt hieraan gekoppeld een inlogcode 

en een referentienummer waarmee u in de portal kunt zoeken. 

Stap 2: Afspraken. U maakt online een afhaal- of afleverafspraak met CyberFreight.

Stap 3: Dagelijkse pick-up. Wij zorgen er dagelijks voor dat producten afgehaald 

worden. 

Stap 4: Next day delivery. Binnen 24 uur worden uw artikelen in Nederland 

afgeleverd. En binnen 48 uur in België (operationeel vanaf medio 2019).

Stap 5: Proof of delivery en temperatuurdata. Deze kunt u zelf opvragen via onze 

CyberFreight-portal.

Voordelen
• 100% neutrale logistiek dienstverlener 

• snelle levering tegen scherpe prijzen

• volledig GDP-compliant 

• traceability wat betreft levering 

• traceability qua temperatuur

• proactief 

• CAPA-procedures

• CyberFreight Pharma Logistics

cyberfreight
pharma logistics

Proof of delivery

Via onze CyberFreight-portal kunt u 

eveneens zelf een afgetekende proof 

of delivery (voor ontvangst afgetekende 

vrachtbrief) downloaden. 

Proactief 

Verwachten we een oponthoud of een 

ander probleem, informeren we u als 

opdrachtgever natuurlijk onmiddellijk. 

CAPA-registratie

Wij werken volgens strikte CAPA- 

(Corrective and Preventive Actions) 

procedures. Dit betekent mede 

dat wij continu werken aan het 

optimaliseren van de kwaliteit van onze 

dienstverlening. Op het moment dat 

ergens een probleem optreedt, vereisen 

de GDP-richtlijnen registratie en 

eventueel herstel (corrective action) ervan. 

Daarna volgt een analyse (root course 

analysis) van de achterliggende oorzaak. 

Zodra die bekend is, moeten verdere 

herstel- en/of preventieve maatregelen 

(preventive actions) worden genomen. 

Fijnmazig GDP-compliant 
distributienetwerk
De combinatie van 100% GDP compliant 

distributie, gekoppeld aan een 

scherp tarief en uitgevoerd door een 

onafhankelijke logistieke dienstverlener 

is uniek in Nederland, mede dankzij 

ons fijnmazige distributienetwerk. 

Door onze vele klanten transporteren 

we niet alleen grote pakketten tegen 

aantrekkelijke prijzen, maar kunnen 

we ook voor een enkel doosje de kosten 

laag houden. De distributie gebeurt 

via hubs. Vanaf een centraal punt 

en verschillende strategisch gelegen 

hubs leveren we zendingen aan alle 

uithoeken van Nederland en België. 

Met deze schaalvergroting biedt 

CyberFreight u optimale kwaliteit tegen 

minimale kosten. Anders dan anderen. 

Maar precies zoals u van ons kunt 

verwachten



cyberfreight
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Markkaweg 1

2153 NB  Nieuw-Vennep

The Netherlands

 +31 (0)20 653 76 41

 info@cyberfreight-pharmalogistics.nl

CyberFreight Pharma Logistics  
is onderdeel van CyberFreight International
Een familiebedrijf, in 1999 opgericht door Jacques van den Berg en inmiddels 

uitgegroeid tot een speler van formaat. Met een team van 50 personen houden wij 

ons bezig met het internationale lucht- en zeetransport van uw goederen, maar ook 

warehousing en Europese distributie over de weg. Daarbij zijn wij gespecialiseerd 

in pharma and foodingredient logistics. Tevens verzorgen we de opslag en 

douaneafhandeling. Snelheid, betrouwbaarheid, efficiency, korte beslissingslijnen, 

flexibiliteit, servicegerichtheid en zeer aantrekkelijke tarieven zijn kernwoorden die 

precies aangeven waar wij voor staan. 

Met deze nieuwe distributieservice maken wij ons pharma dienstenpakket nóg 

completer. Zodat wij u nóg beter van dienst kunnen zijn.

 www.cyberfreight-pharmalogistics.nl

Contact
Neem voor meer informatie over deze 

unieke dienstverlening of het maken 

van een afspraak, contact op met ons 

via info@cyberfreight.nl of 

bel 088-1014 700 en vraag naar 

John Twisk of Willem Lodder

CyberFreight: 
dare to be different!


