
Rabelink Logistics is onderdeel 
van de Huettemann Group 
en is dé complete logistieke 
partner voor bedrijven:  
van een enkel pakket tot de 
wereldwijde verzorging van 
de goederenstroom van a tot 
z. In de afgelopen 84 jaar is 
het bedrijf uitgegroeid tot een 
grote speler. De activiteiten zijn 
ondergebracht in de divisies 
transport, logistiek en lucht-  
& zeevracht. ‘Onze diensten 
bestaan voor 80% uit transport 
en 20% uit warehousing’, ver-
telt algemeen directeur Alwin 
Schweckhorst. ‘We verzorgen 
alles wat daarbij komt kijken, 

van handling, verpakking, 
administratie, douaneforma-
liteiten tot opslag, registratie, 
goederenbeheer en de Valued 
Added Logistics. Via Track & 
Trace is het mogelijk de gehele 
goederenstroom te traceren.’

Partnerships
Investeringen in mensen en 
materieel zijn voor Rabelink erg 
belangrijk. Met een Transport 
Management System en een 
Warehouse Management 
System heeft het bedrijf direct 
alle opbrengsten en kosten in 
beeld. Schweckhorst: ‘We zitten 
achter het stuur; we besparen 

tijd, geld en ruimte. Zo adviseren 
we de klant over de meest 
logische en efficiënte aanpak. 
Daarbij kijken we naar de 
hoogst mogelijke economische 
waarde. Het draait immers om 
kostenreductie en verbetering 

van het rendement. Door goed 
te luisteren naar het probleem 
van de klant en oplossingen te 
bedenken, binden we klanten 
aan ons. We doen het samen 
en bouwen op partnerships.’

Multifunctionele inzet
De samenwerking met de klant 
heeft geresulteerd in de ont-
wikkeling van diverse logistieke 
concepten, zoals het gebruik 
van triple stockopleggers en 
meeneemheftrucks bij het 
vervoer en de aflevering van 
lengtegoederen. Hiermee biedt 
Rabelink een oplossing voor 
de klant: lage transportkosten 
en een hoge beladingsgraad. 
‘We hebben veel ervaring met 
niet-alledaags transport, maar 
de opleggers zijn ook geschikt 
voor alle vormen van standaard 
vervoer. We zoeken altijd naar 
een oplossing om optimaal ge- 
bruik te maken van ruimtes, ook 
in ons warehouse met een diver-
siteit aan stellingen. Bij Rabelink 
denken we anders, creëren we 
een markt en bieden we meer-
waarde voor onze klanten.’ 
 

RABELINK LOGISTICS  
www.rabelink.nl 

In januari heeft Rabelink Logistics zijn intrek genomen in het nieuwe onderkomen aan de Kryptonstraat aan 
de A18 in Wehl. De 3PL+ logistiek dienstverlener heeft een gezonde en gestage groei weten te realiseren. 
‘Wij willen voor onze klanten optimaal rendement behalen.’

Multifunctionele logistieke 
klantoplossingen
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Met 260 medewerkers en vestigingen in Wehl, Doetinchem, 
’s-Heerenberg, Gaanderen en Roemenië (Baia Mare) is Rabelink 
Logistics wereldwijd actief. Het nieuwe hoofdkantoor in Wehl 
heeft een crossdockhal met 4000 m2 opslagruimte, 46 docks 
en een werkplaats. Het bedrijf heeft een totale warehouse-
capaciteit van ruim 46.000 m2 (deels gekoeld), 70.000 pallet-
plaatsen, 110 vrachtauto’s, 4 LZV’s, 140 opleggers waarvan 
90 double en triple stockopleggers en 50 meeneemheftrucks. 
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