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GVT is al jaren een begrip in het vervoer van goederen via de weg, het spoor en het water. Door de 
professionele integratie van al deze transportmogelijkheden biedt GVT Intermodal perfecte oplossin-
gen voor door-to-door transporten. GVT Intermodal onderhoudt daarbij rechtstreekse treinverbindingen 
tussen de eigen terminal in Tilburg, Railport Brabant, en diverse terminals in centraal en oost Europa. 
Daarnaast is er een unieke rechtstreekse treinverbinding met Chengdu in China.

De Chengdu – Tilburg – Rotterdam Express is de snelste en 
enige directe treinverbinding tussen China en Nederland. Deze 
unieke verbinding maakt het mogelijk containers binnen 15 dagen 
van Chengdu (provincie Shichuan) naar Tilburg (provincie Noord- 
Brabant) te transporteren en vice versa. Dit is vele malen sneller dan 
vervoer per zeeschip (45 dagen) en maar een aantal dagen langzamer 
dan luchtvracht (7 dagen). Dit terwijl de tarieven slechts een kwart van 
de luchtvracht tarieven bedragen en minder dan het dubbele zijn van 
de zeevracht tarieven.

• Capaciteit: 84 TEU per trein

 (20ft per twee, 40ft,  45 ft HC containers en reefers)

• Lead time: 15 dagen

• Afstand: 10.947 km

• Route: Chengdu (International Railway Terminal), China /

 Kazachstan / Rusland / Wit-Rusland / Polen,

 Duitsland / Nederland / Tilburg (RailPort Brabant)

Services in Chengdu

• Rechtstreekse verbindingen vanuit Chengdu per spoor of truck 

 naar belangrijke steden in China, zoals Shanghai en Shenzhen. 

 De transittijd vanuit Chengdu naar het kustgebied is 4-5 dagen.

• Douane services

• GPS services

Services in Tilburg

• Dagelijkse verbindingen vanuit Tilburg naar Rotterdam en

 Antwerpen per spoor, maar ook per binnenvaart of truck 

• Shortsea verbindingen naar Engeland, Ierland, Noorwegen

 en Portugal o.a. via Moerdijk

• Verbindingen naar Italië, Frankrijk en Spanje per spoor

• Extra containerhandlingen

• Crossdock activiteiten o.a. auto, pallets, etc

• Containeropslag

• Douane services

• Gasmetingen / ontgassen

SERVICE

CHENGDU / TILBURG / ROTTERDAM EXPRESS

railverbinding
15 dagen

VOORDELEN

CHENGDU – TILBURG EN V.V.

• Gemiddeld 30 dagen sneller dan zeevracht

• Slechts een kwart van de prijs van luchtvracht

• Tracking & tracing gedurende hele traject,

 inclusief temperatuur informatie reefer containers

•  Uitstekende achterlandverbindingen vanaf terminals 

in China en Nederland

• Alle faciliteiten op de terminals aanwezig

• Zowel S.O.C. (Shipper Owned Containers) als

 C.O.C (Carrier Owned Containers) te boeken

ALGEMENE
INFORMATIE

In 15 dagen per spoor van Chengdu naar tilburg

CHENGDU - TILBURG - ROTTERDAM EXPRESS

KENMERKENUITLEG THE FAST CONNECTION



Voor alle diensten van GVT Intermodal is online boeken mogelijk.
Door online te boeken heeft u continu inzicht in de status van uw goederen.
Geen mogelijkheid om online te boeken? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met
onze customer service afdeling. Zij helpen u verder.

Voor het maken van een boeking bij GVT Intermodal kunt u inlog-
gen op onze website www.gvtintermodal.com. Als u zichzelf al 
geregistreerd heeft en over een account beschikt, kunt u direct 
naar de knop “booking”. Indien u nog niet geregistreerd bent, dan 
kunt u dit doen via de knop “account aanmaken”. Het account is 
binnen 1 werkdag actief, u ontvangt hiervan een bevestiging per 
email. Met uw inloggegevens heeft u ook direct toegang tot de 
webportal waarop u uw goederen kunt tracken en tracen.

Uiteraard kunt u ook boeken via onze customer service 
afdeling. Let op, hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Verkoopinformatie
Voor meer informatie en het opvragen van tarieven,
neem contact op met GVT Intermodal Sales via onderstaande 
contactgegevens:
Tel.: +31 (0)13 800 03 35 
sales@gvtintermodal.com

Customer Service
Vragen over uw transport? Neem contact op met de afdeling 
Customer Service via onderstaande contactgegevens:
Tel.: +31 (0) 13 583 85 87
cs-cn@gvtintermodal.com 
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Maandag t/m Vrijdag 6.00 - 20.00 u 
Zaterdag & zondag op verzoek

Railport Brabant
Jules Verneweg 81
5015 BH Tilburg

Openingstijden Terminal

Adresgegevens

Maandag t/m Vrijdag 7.00 - 19.00 u 
Zaterdag & zondag op verzoek

Chengdu Railport
8 Xiangdao Ave
Qingbaijiang, Chengdu

Openingstijden Terminal

Adresgegevens

TERMINAL CHENGDUINFO

CHENGDU - TILBURG - ROTTERDAM EXPRESS

In 15 dagen per spoor van Chengdu naar tilburg

SCHEMA VAN CHENGDU NAAR TILBURG

SCHEMA VAN TILBURG NAAR CHENGDU

BOEKEN

GVT INTERMODAL

GVT Intermodal / Gesworenhoekseweg 4 / 5047 TM / Tilburg www.gvtintermodal.com

TERMINAL TILBURGINFO

Dit schema kan wekelijks wijzigen. De vertrek frequentie zal in de toekomst

toenemen! Het meest actuele vertrekschema vindt u op onze website

www.gvtintermodal.com


