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Contargo versterkt dienstverlening in 

westelijke Noordzeehavens 

Transbox United nu volledig eigendom van Contargo 

Zwijndrecht, 6 september 2017 – Per 1 september heeft Contargo 

Waterway Logistics BV het 25-procent-aandeel van United 

Container Transport in de joint venture Transbox United 

overgenomen. Daarmee is Transbox United nu volledig eigendom 

van Contargo. De overige 75% van de aandelen zijn in handen van 

Transbox, een merk van Contargo Waterway Logistics in de 

Benelux. 

„Wij bouwen hiermee onze marktpositie in het containervervoer tussen 

de westelijke Noordzeehavens verder uit“, aldus Marcel Hulsker, co-

directeur van Contargo Waterway Logistics bij de ondertekening van 

de overnameovereenkomst. „Wij gaan onze diensten in deze regio 

verder ontwikkelen en de activiteiten van Transbox sterker in het 

netwerk van Contargo integreren. Op die manier kunnen we onze 

service nog beter afstemmen op de wensen van onze klanten.” 

Contargo Waterway Logistics is sinds 2010 onder de merknaam 

Transbox in de Benelux actief. In 2014 richtte het bedrijf samen met 

United Container Transport de joint venture Transbox United op, die  

diensten rondom het containervervoer met binnenschepen aanbiedt. 

Daaronder dagelijkse afvaarten tussen Rotterdam en Antwerpen en 

naar alle grote terminals. Drie keer per week verzorgt Transbox United 

respectievelijk de verbinding Rotterdam-Moerdijk en Antwerpen-

Moerdijk. Ook verbindt het bedrijf diverse terminals in de havens van 

Antwerpen en Rotterdam. 

Verder biedt Transbox diensten aan op Terneuzen, Wielsbeke, Genk 

en Valenciennes in Frankrijk. Ook de handel met containers maakt deel 

uit van het portfolio. 
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Over Contargo: 
 
Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort 

Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. 

Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke 

zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. 

De onderneming beschikt in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en 

Tsjechië over 25 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in 

Duitsland, Nederland en België is Contargo met een kantoor 

vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen 

scheeps- en spoorlijnen. De 903 medewerkers realiseerden in 2016 

een jaaromzet van 415 miljoen euro.  

  

Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH & 

Co. KG, Rheinkaistraße 2, D - 68159 Mannheim, tel.: +49 621 59007 

184, hkerstgens@contargo.net 
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