
GROOTS ZIJN
IN DE KLEINE DINGEN...



WOORD VAN DE DIRECTIE

Bij Breewel zetten we ons elke dag in om de sierteelt van onze klanten in 

topconditie en zo snel mogelijk in Frankrijk af te leveren. We onderscheiden 

ons door ons expertise en netwerk aan eigen depots in Frankrijk, snelheid van 

transport en altijd Nederlands sprekende chauffeurs aan het dock. 

De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen we waarborgen door het sterke 

en betrokken team dat zich elke dag weer inzet. Als Nederlands familiebedrijf 

hechten we veel waarde aan de klassieke normen en waarden. We geloven 

dat met hard werken en duidelijke afspraken we met elkaar steeds beter en 

efficiënter kunnen werken. Als bedrijf en als team. 

Na ruim 70 jaar te bestaan zijn we nog steeds gedreven om elke dag de 

beste te zijn in wat we doen. En we hebben er lol in. Maak kennis met Breewel 

Transport door middel van dit boekje. Hierin vertellen we over ons bedrijf en de 

waarden die voor ons belangrijk zijn. 

Met hartelijke groet,

Anko Breewel & Peter Breewel



BREEWEL TRANSPORT

Het Nederlandse familiebedrijf dat zich al 70 jaar specialiseert in de distributie van

bloemen en planten van Nederland naar Frankrijk.

Breewel is een familiebedrijf met ruim 200 vrachtwagens en vestigingen verspreid in 
Nederland en Frankrijk. We houden ons bezig met geconditioneerde fijnmazige distributie 
van bloemen en planten, voornamelijk op Frankrijk. 

Onze klanten verwachten dat hun sierteeltproducten steeds op tijd en in topconditie 
worden geleverd. Om dat te garanderen, moet logistiek alles tot in de puntjes geregeld zijn. 
Daar zorgen we voor met ruim 200 moderne geconditioneerde vrachtwagencombinaties, 
een uitstekende planning en meer dan 360 gemotiveerde medewerkers. Het hart van 
onze organisatie is gevestigd in Hazeldonk, aan de grens van Nederland en België. Centraal 
gelegen ten opzichte van de bloemenveilingen in beide landen en dicht bij ons uitgestrekte 
werkgebied en onze depots in Frankrijk.

Lol hebben in je vak en kwaliteit willen leveren...

Dat is wat ons al meer dan 70 jaar beweegt. Snel, nauwkeurig en goed georganiseerd.
Door continu te streven naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en 
opleiding van onze medewerkers, laten we niets aan het toeval over. Dit vormt de basis van 
ons succes.



DE BLOEMRIJKE HISTORIE VAN
EEN BLOEIENDE ONDERNEMING

In 1945 is opa Breewel gestart met een vrachtwagen uit de dump.
Hij begon met het ophalen van vuilnis. Hij had toen nooit gedacht dat die 
stap zou leiden tot wat Breewel nu is. Een gerenommeerde onderneming 
in het groupagevervoer van sierteeltproducten naar Frankrijk. Met de vraag 
van een bloemenhandelaar om lang geleden wat ritten met Moederdag te 
maken, werd de basis gelegd voor het vervoer van bloemen en planten.

De tijd van werken aan de keukentafel ligt inmiddels ver achter ons.
Onder het motto ‘je moet op de juiste tijd op de juiste plek zijn’ bouwde 
de tweede generatie het kleine bedrijf uit tot een bloeiend bedrijf.
Inmiddels is ook de derde generatie van de familie al langere tijd actief 
en hebben we een uitstekende naam opgebouwd in de wereld van de 
sierteelt. Bloemen en planten vinden nu dagelijks hun weg naar tevreden 
klanten in Frankrijk. 



ONZE  VRACHTWAGENS
ZIJN ONZE VISITEKAARTJES

Wij hebben een modern wagenpark van 200 vrachtwagens. Ons
wagenpark bestaat uit combinaties van bakwagen met een aanhanger en 
trekker met oplegger. Wij rijden voornamelijk met Mercedes, Volvo en
Scania. Onze vrachtwagens zijn onze visitekaartjes. Daarom gaan alle
vrachtwagens regelmatig door de wasstraat en worden deze onderhouden 
door onze eigen Bedrijfswagenservice.   



OP WEG NAAR FRANKRIJK:
24 UUR PER DAG,
7 DAGEN IN DE WEEK

Vanuit onze twee locaties in Nederland en 6 eigen depots in Frankrijk 
vertrekken we elke dag om alle sierteelt producten in topconditie af te 
leveren. Dit doen we zelfs tot aan winkel niveau. Naast dat we de weg in 
Frankrijk erg goed kennen, kunnen we door onze depots ook heel snel 
schakelen en leveringen snel op het zuidelijkste puntje afl everen. 



EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF,
EN DAT MERK JE

Breewel is een echt familiebedrijf. Overal kom je de familie Breewel 

tegen. In de directie, op de planning, in de garage en op de auto. 

Bij Breewel hebben we een informele werksfeer. Met elkaar werken we 
hard, maar lachen we ook veel. We spreken elkaar aan op gedrag, Als team 
doen we het samen, ook als het misgaat. Dan zorgen we zo snel mogelijk 
voor een oplossing. We staan als één man achter onze medewerkers. 

In de logistiek is geen enkele dag hetzelfde en de tijdsdruk soms hoog. Dit 
zorgt voor veel dynamiek binnen de teams en ook dat we nauw moeten 
samenwerken. Als het druk is springt iedereen bij, ongeacht wat zijn/haar 
functie is. Zo kan je zomaar de directie op een auto tegenkomen. 



EEN DYNAMISCHE WERKPLEK BIJ EEN STABIEL BEDRIJF

TRADITIONEEL FAMILIEBEDRIJF MET UITSLUITEND
NEDERLANDS SPREKENDE COLLEGA’S

JE KOMT WERKEN BIJ EEN FINANCIEEL GEZOND BEDRIJF,
DUS NOOIT GEDOE OVER JE SALARIS 

ALTIJD VAKBEKWAAM DOOR DE NASCHOLING VOOR CODE 95

NA EEN JAAR UITZICHT OP EEN VAST CONTRACT

COLLECTIVITEITSKORTING OP JE (ZORG)VERZEKERINGEN

KORTING BIJ CHAUFFEUR RESTAURANT

FACILITEITEN OM TE SLAPEN EN DOUCHEN IN MIJDRECHT
EN BREDA

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN



KOM ONS TEAM VERSTERKEN

Bij Breewel zijn we altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs die ons team komen 

versterken. Als oer-Hollands familiebedrijf kan je rekenen op een nuchtere

werkmentaliteit en sterke normen en waarden. Is dat iets wat je aanspreekt?

Dan rijd je misschien straks rond in één van onze mooie wagens.

Er zijn diverse posities beschikbaar:

• Enkel bemand en dubbel bemand
• Nationaal en internationaal
• Vanaf de standplaatsen Mijdrecht, Breda (Hazeldonk), Rijnsburg en Honselersdijk

Functie-eisen

• Rijbewijzen C en CE
• Chauffeursdiploma/code 95
• Nederlands sprekend in woord en geschrift
• Ervaring in het vervoer van bloemen en planten is een pré

Voor ons staat hierboven het ideaalplaatje. Maar we bieden meerdere mogelijkheden als 
je hier niet helemaal aan voldoet. Moet je code 95 verlengd worden? Dan kan dat bij ons. 
Ook een opleiding tot chauffeur behoort tot de mogelijkheden. Wel verlangen we goede 
beheersing van de Nederlandse taal en een hoge inzet.  
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Klant is koning

Onze klanten gunnen ons hun werk.

Zij vertrouwens ons met hun producten, 

omdat wij elke dag weer aantonen dat 

wij de kwaliteit waarborgen. Daarom 

staat de klant bij ons altijd centraal. 

Houd dit altijd in gedachten. 

Kom verzorgd voor de dag

Samen met onze vrachtwagens zijn onze 

chauffeurs onze visitekaartjes bij de klant. 

Zorg ervoor dat je er netjes en verzorgd 

uitziet en gedraag je klantvriendelijk 

en beschaafd. Hiermee maken we het 

verschil met onze concurrenten. 

Afspraak is afspraak

Het is simpel, komen we onze afspraken 

niet na, dan leveren we niet op tijd. Dat 

is de spil van onze dienstverlening,

waarin elke minuut telt. 

Niet ik, maar wij

Bij Breewel werken we samen en zijn 

we één team. Denk en werk vanuit 

dat teamgevoel en dan zijn we samen 

productiever en ervaar je ook meer 

werkplezier.  

Samen moeten we het doen 

Elke dag hebben we een flinke klus te 

klaren. Dit moeten we samen doen. 

Alle collega’s moeten kunnen rekenen op 

elkaar en zich gesteund voelen. Door het 

hele bedrijf ook bij calamiteiten. 

Lol hebben in je werk

Werk neemt een groot deel van ons 

leven. Zorg ervoor dat je ervan geniet

en er trots op bent. 

DE ZES GEBODEN VAN BREEWEL



Breewel Transport BV
Nijverheidsweg 40
3641 RR Mijdrecht

www.breewel.nl

T 076 - 5937010
E info@breewel.nl


