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MEDISCHE SECTOR
OOK HET TR ANSPORT VR A AGT OM EEN SPECIALIST



Een klasse apart. Zo mag u onze zorg rond 

medische apparatuur met een gerust hart 

typeren. Van vooronder zoek tot mechanische 

installatie opereren wij op het hoogste 

niveau. Want wij zijn Eijgenhuijsen. Al meer 

dan 100 jaar synoniem voor Precisievervoer. 

Wij gaan niet voor beter, maar voor best. 

Simpelweg omdat aan het vervoer van 

rönt gen apparatuur, scanapparatuur en 

andere medische instrumenten geen enkele 

consessie mag worden gedaan. Dat verklaart 

onze bijzondere betrokkenheid. Bij u en uw 

producten. Bij uw klanten. En bij het traject 

dat daar tussen zit. 

VINGER AAN DE POLS, ALTIJD

Met Eijgenhuijsen bv Precisievervoer bent 

u ervan verzekerd dat alles klopt. Tot in de 

details. De orderintake. De warehousing. 

De locatiescan. Het vervoer, natuurlijk. 

En de fi nishing touch: de mechanische 

installatie van uw apparatuur ter plekke. 

Op al deze onderdelen willen wij excelleren.

Elke dag. Altijd. En gedurende dit logistieke 

proces houden wij u en uw klanten ade quaat 

op de hoogte. Wij leveren namelijk niet af, 

wij dragen over. Precies zoals wij het met u 

hebben afgesproken. Zoals het een specialist 

betaamt. Pas als uw klant 100% tevreden 

is gaan wij weer weg. Uw oude apparatuur 

nemen wij desgewenst met evenveel zorg 

weer retour. U had van ons toch niet anders 

verwacht? Laat niets aan het toeval over. 

Bel Eijgenhuijsen: 0573 45 31 80 of mail 

naar: info@eijgenhuijsen.nl

De beste zorg voor uw apparatuur

HIER  KOMT NOG EEN FOTO B I JSCHRIFT ! INTENSIVE CARE,  DAT IS  WAT U VAN 
ONZE MEDEWERKERS MAG VERWACHTEN


