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STEF verstevigt haar positie in Nederland 

met de overname van VERS-EXPRESS 
 

STEF bevestigt de overname van 100% van de aandelen van VERS-EXPRESS gevestigd in Eindhoven. 

Deze overname versterkt het netwerk van STEF in Nederland.  

 

Het bedrijf VERS-EXPRESS werd in 1997 opgericht. Onder 

leiding van Frank Gruijters heeft het bedrijf zich 

gespecialiseerd in de distributie van verse producten. VERS-

EXPRESS beschikt over een cross-dock platform (2-4°C) 

met een oppervlakte van 2000 m² voorzien van 14 docks van 

waaruit de logistieke consolidatie en distributie plaatsvinden. 

In 2015 heeft VERS-EXPRESS een omzet gerealiseerd van 

€ 5,5 miljoen met een personeelsbestand van 40 mensen en 

een vloot van 27 eenheden.  

 

STEF is aanwezig op de Nederlandse vervoers- en 

logistiekmarkt via haar dochteronderneming SPEKSNIJDER 

TRANSPORT dat in 2014 werd overgenomen. 

SPEKSNIJDER bevindt zich in Bodegraven (15 km ten 

noorden van Rotterdam) en stelt 150 personen te werk. Het 

beschikt over een multi-temperatuurplatform met een 

oppervlakte van 6500 m² van waaruit het bedrijf de lokale en 

internationale distributie uitvoert. Eind 2015 verwierf STEF de 

twee aangrenzende panden met een totale oppervlakte van 

12.000 m². De werkzaamheden om 6000 m² te herinrichten 

voor koeling zijn voorzien voor de eerste helft van 2017. Met 

deze nieuwe vestiging kunnen we de logistieke markt voor 

industriële verse producten ontwikkelen.  

 

Met de overname van VERS-EXPRESS beschikt STEF over een nieuwe locatie in Nederland die onmiddellijk 

operationeel is. Met een vestiging in Saintes (België) en twee vestigingen in Bodegraven (Nederland), vult het 

nieuwe platform van VERS-EXPRESS dit netwerk aan en zal deze 3
e
 locatie gebruikt worden voor leveringen 

in het zuidoosten van Nederland en noordoosten van België.  

 

Koen Torrekens, Algemeen Directeur van STEF Benelux: "De overname van VERS-EXPRESS versterkt 

onze "pure player"-strategie voor de koellogistiek. STEF versterkt haar Europese netwerk en daarmee haar 

ambities in Nederland. Deze overname versnelt de groei en internationalisering van de groep. Dankzij haar 

netwerk in koellogistiek, in België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal en Italië, maakt STEF het niet 

alleen mogelijk dat industriëlen van Zuid-Europa hun activiteiten in Nederland ontwikkelen, maar ook dat 

Nederlandse producenten gemakkelijker toegang krijgen tot de Zuid-Europese markten."  

 

Frank Gruijters, die aan het hoofd van het bedrijf blijft: "We zijn verheugd om deel uit te maken van de STEF 

Groep. Door onze expertise te delen, krijgen onze klanten toegang tot een service van de hoogste orde en 

zullen we onze erkende dienstverlening binnen de STEF groep verder ontwikkelen."  

 

 

 

 



 
Over STEF - www.stef.com 

STEF is de Europese specialist op het vlak van koellogistiek (-25°C tot +18°C). STEF verenigt alle vormen van transport, logistiek en 

informatiesystemen voor het vervoer van voedingsmiddelen. STEF biedt meervoudige logistieke oplossingen aan die voldoen aan de 

bedrijfsactiviteiten en specifieke kenmerken van zijn klanten: zowel industriële klanten (kleine bedrijven, het mkb en grote 

ondernemingen), distributeurs (middelgrote en grote distributiebedrijven, groothandelaars), food service (horecaketens, 

cateringbedrijven). STEF telt 16.000 medewerkers, verdeeld over 7 Europese landen: België, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, 

Portugal en Zwitserland. STEF steunt op specifieke technische middelen: 216 platformen of magazijnen, 1 980 voertuigen (tractors en 

trailers) en 2 060 opleggers met koelinrichting. In 2015 haalde STEF een omzet van 2.826,2 M €. 

Contact presse STEF Benelux : Alyson GABRIEL – alyson.gabriel@stef.com  

Contact presse Groupe STEF : Catherine MARIE – catherine.marie@stef.com 
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