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Betrouwbaar
    Efficiënt
         Flexibel
             Duurzaam



Eén loket voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de 

Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een 

omvangrijk Europees netwerk, met hoogfrequente verbindingen 

en een veelomvattende dienstverlening. U meldt ons wanneer 

de containers voor uw deur moeten staan - of in omgekeerde 

richting - wanneer uw containers in de haven moeten zijn,  en 

wij zorgen er voor! Betrouwbaar, efficiënt, flexibel en duurzaam. 

Altijd tegen een concurrerend tarief. Zowel rederijen, expediteurs, 

vervoerders als verladers kunnen profiteren.
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Duurzaam via binnenvaart en spoor
Alle inlandterminals in het netwerk van European Gateway Services zijn (veelal) 

dagelijks of zelfs meerdere keren per dag via binnenvaart en/of spoor verbonden 

met Rotterdam en andere zeehavens. Containers kunnen direct na lossing van het 

deepsea-schip doorreizen naar het achterland en vice versa. Kiezen voor European 

Gateway Services betekent kiezen voor betrouwbaarheid, efficiency, flexibiliteit én 

duurzaamheid. Uw carbon footprint daalt substantieel.

Vanuit de inlandterminals zijn er tevens tal van verbindingen nog verder Europa in, 

óók voor continentale lading. Alle verbindingen onderhoudt European Gateway 

Services samen met gerenommeerde partners die hun sporen op het gebied  

van efficiënt binnenvaart- en spoorvervoer nadrukkelijk hebben verdiend.

De inlandterminals in het EGS-netwerk zijn ook onderling via binnenvaart, spoor 

en/of over de weg verbonden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk lege containers 

efficiënt te repositioneren en slim in te zetten voor retourlading. 

>
Modaliteit 

versus  
CO2 emissie

Maasvlakte Venlo

Wijdvertakt Europees netwerk
Verspreid over de Europese markt beschikt European Gateway Services over  

een omvangrijk en groeiend netwerk van inlandterminals. Een aantal daarvan 

functioneert bovendien als ‘extended gate’, een direct verlengstuk van de 

deepsea-terminals in Rotterdam en andere zeehavens. In de zeehaven hoeft u 

geen douaneformaliteiten te regelen. Pas bij het verlaten van de extended gate 

- vaak dicht bij uw warehouse of productielocatie - handelt u deze  

douaneformaliteiten af.



optimale vervoerscombinatie. Daarbij alle variabelen -  

beschikbare modaliteiten, bezettingsgraden, routes, 

doorlooptijden, eventuele verstoringen - zorgvuldig tegen 

elkaar afwegend. Wanneer nodig wordt onderweg nog van 

modaliteit geswitcht. Het uiteindelijk resultaat van 

synchromodaal vervoer is een betrouwbare dienstverlening, 

tegen concurrerende kosten, met een optimale benutting 

van vervoersmiddelen en infrastructuur, waarbij de 

CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat.

A-modaal boeken
Voorwaarde is wel dat u ‘a-modaal’ boekt. In plaats van een 

gedetailleerde transportopdracht te geven - waarbij 

modaliteit, route en tijdstip van vertrek vastliggen - volstaat 

bij synchromodaliteit het opgeven van de locatie waar de 

container kan worden opgehaald en het tijdstip waarop een 

container op een specifieke plek moet worden afgeleverd. 

De opdrachtgever boekt met andere woorden a-modaal. 

EGS voert in opdracht de regie uit. Voor elke transport- 

opdracht kiest EGS voor de klant de beste synchromodale 

oplossing. Door deze manier van werken wordt een maximale 

inzet van duurzaam binnenvaart- en spoorvervoer mogelijk, 

wat tevens leidt tot een optimaal gebruik van infrastructuur 

en middelen. Het resultaat is een veel betere organisatie 

van transport, met een betrouwbare (just-in-time) aan- en 

afvoer via de inlandterminals.

Synchromodaal dus optimaal
European Gateway Services staat voor optimale betrouwbaarheid en  

leveringszekerheid. Wij zorgen dat uw container altijd op de juiste tijd tegen het 

juiste tarief voor de juiste deur staat. European Gateway Services werkt hiervoor 

synchromodaal. Deze werkwijze biedt de efficiency en duurzaamheid die de 

logistiek van vandaag en morgen vraagt. Synchromodaal vervoer is een verdere 

ontwikkeling van intermodaal vervoer, waarbij de keuze van modaliteit(en) en 

route(s) elke keer gebeurt op basis van de actuele omstandigheden en met de 

door de klant gewenste aflevertijd als uitgangspunt. EGS zoekt steeds de voor u 
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Voor European Gateway Services is Rotterdam als belang-

rijkste containerhaven van Europa een cruciale draaischijf. 

De hier samenkomende containerstromen zijn een sterk 

fundament voor een wijdvertakt netwerk met hoogfrequente 

verbindingen. Grotere en kleinere opdrachtgevers  

profiteren allebei. Via European Gateway Services heeft u 

een one-stop-shop voor al uw Europese bestemmingen. 

Rotterdam: eerste, maar ook laatste  
aanloophaven van Europa
Voor veel deepsea-lijndiensten is Rotterdam de eerste aanloophaven in Europa. European 

Gateway Services kan u hierdoor de kortste transittijden naar uw eindbestemming bieden. 

Terwijl het zeeschip vanuit Rotterdam op weg is naar de volgende Europese haven, gaat uw 

lading via binnenvaartschip of trein al Europa in. Rotterdam is veelal ook de laatste Europese 

aanloophaven en daarmee de beste route voor uw overzeese exportlading.

Schaal maakt het verschil



Belangrijke cashflowvoordelen
Europese invoer via Rotterdam en Nederland geeft belangrijke cashflow voordelen. Via een 

zogenaamde fiscale vertegenwoordiging is afdracht van BTW pas verschuldigd op het 

moment van aflevering van de lading op de eindbestemming en eventueel te verrekenen 

met een mogelijke teruggave. In veel andere Europese landen moet BTW worden afgedragen 

op het moment van aankomst in de haven en vindt een eventuele verrekening pas later 

plaats. Met de vaak grote geldbedragen die hiermee zijn gemoeid, heeft deze BTW-verlegging 

een gunstig effect op uw cashflow. 

Logistiek denkende Douane
Douaneprocedures in Rotterdam gaan snel en efficiënt. Alle administratieve formaliteiten 

gebeuren elektronisch. Controles zijn volledig ingepast in het logistieke proces. European 

Gateway Services beschikt verder over douanevergunningen voor papierloos vervoer naar 

meerdere locaties in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Pas daar hoeft u dan uw 

douaneformaliteiten te regelen.

AEO-gecertificeerd
European Gateway Services is een Authorised Economic Operator (AEO). Dit kwaliteitskeur-

merk van de Douane is een garantie voor veiligheid en betrouwbaarheid. Klanten profiteren 

daarbij van belangrijke douanevereenvoudigingen. Zo gaat uw lading nog sneller en veiliger 

door de logistieke keten.

Een geïntegreerd netwerk met  
hoogfrequente verbindingen en  

aantrekkelijke voordelen

EGS brengt de deepsea terminals tot aan uw voordeur.
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European Gateway Services is een dochteronderneming van Hutchison Ports 

ECT Rotterdam, al ruim 50 jaar één van de leidende en meest geavanceerde 

containerterminaloperators van Europa, gevestigd in Rotterdam. Opgericht  

in 2010 is European Gateway Services het antwoord op de continue  

schaalvergroting in het containervervoer. Steeds grotere deepsea-schepen 

zetten in één keer steeds grotere aantallen containers op de kade. Dit vereist 

nieuwe Europese vervoersoplossingen. European Gateway Services verbindt de 

zeehavens en deepsea-terminals betrouwbaar en duurzaam met heel Europa.

Alle havens, alle terminals

Duurzaam antwoord op continue schaalvergroting



Breed palet aan extra dienstverlening
European Gateway Services geeft ontzorgen daadwerkelijk betekenis. Voor elke logistieke 

vraag hebben wij voor u een oplossing, Van deepsea-terminal tot warehouse en vice versa 

kunnen wij alles voor u regelen. Al onze deelnemende inlandterminals bieden naast overslag 

ook tijdelijke (douane)opslag, voor- en natransport, gasmetingen, reeferfaciliteiten, empty 

depot en meer. En dat natuurlijk in een beveiligde omgeving.

Download de EGS E-Gate app in de app store. 

Beschikbaar voor Apple en Android.

E-services maken transparant
Op steeds meer routes van European Gateway Services kunt u realtime de status van  

deepsea-schepen, binnenvaartschepen, treinen en containers opvragen. Met behulp van  

de handige EGS E-Gate app checkt u 24/7 eenvoudig de aanwezigheid of het verwachte 

moment van arriveren. Dit kan zowel voor een aantal deepsea-terminals in Rotterdam als 

inlandterminals verspreid over Europa. Op de website www.europeangatewayservices.com 

leest u alle details over de in ons netwerk deelnemende terminals, de vele verbindingen, het 

complete aanbod aan aanvullende dienstverlening en meer…



Contact
Ook profiteren van de dienstverlening van European 

Gateway Services? Neem dan contact op met ons centrale 

kantoor in Rotterdam:

Europaweg 875

3199 LD Rotterdam

T + 31 (0)181 27 8195

E info@europeangatewayservices.com

Voor specifieke informatie over Zuid-Duitsland en Oostenrijk 

kunt u contact opnemen met ons lokale sales kantoor  

in Zuid-Duitsland:

Kronstadter Strasse 4

81677 München

T + 49 (0) 163 809 0153

E info@europeangatewayservices.com



EGS is dé synchromodale dienstverlener. EGS biedt de markt een geïntegreerde 
netwerkoplossing voor Europees achterlandvervoer
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