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Onze
knowhow
is uw 
voorsprong



Logistiek, anders

Aangenaam, 
wij zijn KDL

Bij Kris De Leeneer werken we anders dan de 
anderen. Als uw logistiek dienstverlener
beschouwen wij het als onze missie om uw volledig 
supply chain management een boost te geven, 
dit op onze eigen manier. Want enkel zo gaan we 
vooruit, u en wij.
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Doeltreffende 
dienstverlening

Onze diensten zijn tot in de kleinste 

details op elkaar afgestemd. Zo 

garanderen wij onze doeltreffendheid. 

Door out of the box te denken, creëren 

wij oplossingen precies op uw maat. 

Wij ontnemen al uw logistieke zorgen 

zodat u zich kan concentreren op 

uzelf, heel het jaar door. Zo helpen 

wij u groeien.

Baanbrekende mindset

Vastroesten in oude gewoonten? Dat 

kennen we bij Kris De Leeneer niet. 

Ieder van ons houdt er een unieke 

visie op na waarbij we ervan overtuigd 

zijn dat efficiëntie de key is tot succes. 

Zowel voor u, voor ons als voor 

het milieu. Want hoe efficiënter wij 

werken, hoe minder vrachtwagens er 

nodig zijn. Klinkt tegenstrijdig, maar is 

logisch voor ons.

Persoonlijke aanpak

Onze drive, tonnen energie en 

persoonlijkheid kleuren onze 

samenwerking. Ze staan bovendien 

garant voor onze doorgedreven inzet. 

Wij stellen ons steeds wendbaar op,

met andere woorden flexibel en 

betrouwbaar. Want wij zijn uw partner 

in logistieke dienstverlening.
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Want wij 
zijn uw 
partner in 
logistieke 
dienst-
verlening
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Kris De Leeneer

“Ons manifesto
omvat onze
meerwaarde
voor u”

KDL
Business
Logistiek dienstverlener zijn is meer dan met een 

vrachtwagen rondrijden. Al is het inderdaad één van 

de aspecten dat erbij komt kijken. KDL Business omvat 

alles wat wij doen om uw supply chain vlotter te laten 

verlopen. Ontdek het nu!



Een slim systeem

Om ervoor te zorgen dat er minder 

vrachtwagens nodig zijn, zetten wij 

ons wagenpark steeds zo optimaal 

mogelijk in. Beter voor het verkeer 

en het milieu. Het is onze manier 

om ons steentje bij te dragen aan de 

problematieken die onze leefwereld 

vandaag teisteren. Wij denken steeds 

in functie van uw noden en zorgen 

voor een vlotte samenwerking

waarbij u weet dat geen enkele vraag 

teveel is. Integendeel! Wij zoeken 

pro-actief naar oplossingen zodat 

u uw proces kan optimaliseren. 

Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen 

dat uw verhaal sterker wordt, dat 

uw voordeel ten opzichte van uw 

concurrenten groter wordt en dat u 

zo de opportuniteit krijgt om zelf te 

groeien.

Ik rijd 
nooit 
leeg

Logistiek
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Ons manifesto
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Wij zetten deuren open

Onze planning is het kloppende 

hart van Kris De Leeneer. Van 

hieruit wordt alles geregeld en 

aangestuurd. Onze planners zijn 

echte “people managers” die tot 

het uiterste gaan om alles in goede 

banen te leiden en deadlines te 

halen, ongeacht mogelijke situaties 

van buitenaf. Onze planners creëren 

mogelijkheden voor u.

Uw noden, onze
uitdagingen

Een goede planning is alles in een 

logistieke omgeving. Wij streven 

ernaar al uw behoeften op zo’n 

intelligente manier in te plannen 

zodat verspilling tot een minimum 

beperkt en kosteneffi  ciëntie tot een 

maximum opgevoerd wordt. Samen 

bespreken we hoe we u het meest 

effi  ciënt kunnen ondersteunen.

Planning

Vandaag werken 
aan morgen

Ons manifesto



Veiligheid is 
een state of mind

Veiligheid is een state of mind. 

Het KDL-team is zich bewust 

van de gevaren op de weg en 

handelt dan ook in functie van zijn 

verantwoordelijkheden. Het is onze 

taak om samen een veilige situatie 

te creëren voor alle partijen. Kris 

De Leeneer heeft een duidelijk 

preventieplan ondersteund door 

onze preventieadviseur. Hiermee 

trachten we ongelukken en onveilige

situaties te voorkomen, zowel op de 

weg als in ons magazijn. Iedereen bij 

KDL draagt hieraan zijn steentje bij.

Gisteren, morgen
en vandaag

Als logistiek dienstverlener hechten 

we veel belang aan veiligheid en 

nemen hier ook graag het voortouw. 

Binnen onze werking blijven we alles 

in vraag stellen om zo de

veiligheid te optimaliseren. We 

nemen onze verantwoordelijkheid 

zonder verpinken op.

Veiligheid
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Samen 
voor een
veilige 
toekomst

Ons manifesto
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Flexibiliteit

Onze
levensstijl

En dit gaat ver. Wij wringen ons 

in alle mogelijke bochten om 

aan uw wensen te voldoen. Een 

spoedlevering? Geen probleem, 

onze “people managers” zetten 

alles op alles om het onmogelijke 

voor u mogelijk te maken. Zo 

kunnen wij u en uw klanten een 

extra meerwaarde bieden. Het 

is een filosofie die in ons DNA is 

ingebakken en waar ieder van ons 

naar handelt en leeft.

24/24 &
7/7

Onze flexibiliteit laat zich niet graag 

inperken. U de beste logistieke 

oplossingen bieden is voor Kris De 

Leeneer de absolute topprioriteit. 

Onze samenwerking staat puur in 

het teken van het vervullen van uw 

logistieke noden.

Wendbaarheid 
als uw
meerwaarde

Ons manifesto
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Creëer uw voordeel

Onze knowhow is voor u één van 

uw grootste “selling points”. Wij 

zorgen ervoor dat uw supply chain 

management van een leien dakje 

loopt en uw interne werking optimaal

kan functioneren. Goed voor u en 

voor uw klanten, zo bent u dat stapje 

vóór op uw concurrenten. 

Bij Kris De Leeneer eten en ademen 

we transport en logistiek. Al ruim 

19 jaar perfectioneren wij onze 

systemen en processen zodat u de 

grootst mogelijke voorsprong op uw 

concurrenten kan genieten. Het is 

slechts één van de voordelen die 

wij bieden.

Expertise

Onze 
knowhow
is uw
voorsprong

Ons manifesto
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Hun supply chain is 
onze business

Wij zijn trots om onderdeel te mogen 

uitmaken van de supply chain van 

deze buitengewone bedrijven.

Samen gaan we voor een effi  ciëntere 

werking en een betere service voor 

uw klant.

Ons 
manifesto 
in België 
en ver
daarbuiten



+32 477 35 99 06

kris@deleeneer.be

Bosveld 22

9200 Dendermonde

+32 (0)52 35 43 10

Kris De Leeneer
CEO

Wil jij je logistiek anders?
Contacteer ons voor een 
vrijblijvende check-up.


