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Het vakblad Warehouse &
Logistics organiseert elk jaar de
Transport & Logistics Awards.
Met die Awards wil de sector
bedrijven of mensen lauweren

die bijzonder respresentatief zijn binnen de verschillende takken van
vervoer en logistiek. De Award voor Logistics Project of the Yaer 2007
ging dit jaar naar Universal Express van de groep Ziegler in Aalst.

Directeur Jean-Pierre Caignau is bijzonder trots op de bekroning: “Ik heb
zelf het dossier ingediend voor ons logistiek project. Hier in Aalst zijn we
gespecialiseerd in tweewielers, waarvoor we alle logistieke activiteiten
verzorgen, van het afhalen in het land van herkomst tot het stockeren in
ons eigen magazijn of afleveren bij de dealers.”
Ziegler Aalst staat in voor de logistieke activiteiten van 16 verschillende
merken tweewielers en quads, wat voor de vestiging 45% van de omzet
uitmaakt. In samenwerking met één van de klanten werkte het bedrijf
een eigen racksysteem voor het vervoer van motoren uit, om beschadi-
ging te voorkomen. Ook de hoeveelheid verpakking in de sector daalt op
deze manier.
Dankzij het zelf ontwikkelden Logis Warehouse Management System
kent elke concessiehouder permanent de juiste voorraad van een bepaald
merk en een exemplaar op een bepaalde dag voor 15 uur bestellen om
het de volgende dag geleverd te krijgen.
Dat Universal Express goed bezig is, bewijst ook de recente uitbreiding
met een nieuw gebouw, waardoor de opslagcapaciteit is toegenomen tot
64.700 m2.

Universal Express – groep Ziegler (Aalst) wint Logistics Project of the year 2007

Logistiek project voor motoren bekroond

Jean-Pierre Caignau, directeur Universal Express

– Ziegler Aalst

Na een jaartje in een duplex te vertoeven, kon het driekoppig Cobra Tech-
nologyteam van zaakvoerder Hans Rottiers vanaf 1 juni 2007 haar intrek
nemen in het nieuwe gebouw in Erpe-Mere. De openingsreceptie met 300
genodigden, waaronder Oost-Vlaams gedeputeerde Jozef Dauwe, viel sa-
men met het 1- jarig bestaan van het bedrijf. Jozef Dauwe sprak in zijn
welkomstspeech lovende woorden over de investeringen van Cobra Tech-
nology dat gespecialiseerd is in inbraak- en branddetectie, camerabewa-
king en toegangscontrole.
Op de in loungestijl ingerichte benedenverdieping bevindt zich de show-
room waar potentiële klanten kennis kunnen maken met de allernieuwste
trends op beveiligingsgebied. Bovendien kan het  personeel van de klant
die zijn onderneming door Cobra Technology liet beveiligen, een oplei-
ding volgen over beveiligingsmethoden. Ze leren er meer over de wer-
king van een meldkamer en wat hun te doen staat bij brandalarm.    
Hans Rottiers die ruim 15 jaar ervaring heeft in de branche wil met een
kleine ploeg de sfeer uitademen van een Belgische kmo. De klant appreci-
eert deze ambitie en is vooral opgetogen dat Hans zelf vóór elke installa-
tie langs komt om de noden en de doeleinden van een beveiligingssys-

Cobra Technology neemt haar intrek in nieuw gebouw (Erpe-Mere)

teem te bespreken. Cobra Techno-
logy richt zich tot particulieren,
grote bedrijven en opslagruimtes.   

Cobra Technology verwelkomde 300 genodigden,

waaronder Jozef Dauwe tijdens de openings-

receptie van het nieuwe gebouw. 

Interpass (Haaltert) opent nieuw kantoor in Diest
Uitzendkantoor Interpass uit Haaltert werd in maart 1993 opgericht en opent nu in Diest haar 3de kantoor. Op
die manier wil het bedrijf haar grootste klant, Theuma, nog beter van dienst zijn. Interpass staat er via de in
house – formule al 3 jaar in voor de tewerkstelling van uitzendkrachten. Wekelijks gaan er een 30-tal uitzend-
krachten aan de slag. Voortaan staat een vaste Interpass-medewerker ter plaatse in voor de selectie en opvolging
van kandidaten.  


