
Uitzonderlijk transport  
vraagt om een permit agent met 

uitzonderlijke kwaliteiten





Uitzonderlijk transport door heel Europa is een complexe zaak, waarbij 

u veel hobbels op de weg kunt tegenkomen. In letterlijke, maar ook in 

bureaucratische zin. Als vervoerder moet u erop kunnen vertrouwen dat de 

vereiste vergunningen/ontheffingen perfect geregeld zijn. Specialistenwerk 

dat u met een gerust hart kunt overlaten aan European Permit Service. 

Het woord ‘service’ staat niet toevallig in onze naam. Klanten roemen 

onze uitzonderlijke serviceverlening, waarmee we ons al sinds 1992 

onderscheiden in de markt. Last minute nog een ontheffing nodig?  

Een alternatieve route verkennen? Staat het transport onverwacht stil 

door een calamiteit? Moet acuut transportbegeleiding geregeld worden? 

U kunt rekenen op EPS. We komen direct in actie en helpen uw transport 

snel op weg.... in heel Europa.

Van A naar B, 
van A tot Z geregeld in heel Europa 



Uitzonderlijke expertise

European Permit Service heeft alle kennis,  

ervaring en (lokale) connecties om uw uitzonderlijk 

transport probleemloos en soepel te laten verlopen. 

Wij adviseren u over de minimale eisen die 

overheden stellen aan het uitzonderlijk transport. 

Regelen alle vergunningen/ontheffingen en andere 

vereiste papieren. En zorgen desgewenst ook voor 

de routeverkenning en transportbegeleiding.  

U kunt snel en met een gerust hart de weg op.  

Zo draagt EPS eraan bij dat u de afspraken met  

uw opdrachtgevers kunt nakomen. 

Uitzonderlijke connecties

Hoewel een aantal processen in de EU al 

gestroomlijnd zijn, hanteren Europese landen voor 

uitzonderlijk transport vaak nog steeds verschillende 

eisen, regels en aanvraagprocedures. De experts 

van EPS kennen die wereld als geen ander. Ze 

weten feilloos de weg in de complexe regelgeving, 

volgen actuele wetgeving op de voet en hebben de 

juiste connecties met overheidsinstanties. Dankzij 

onze korte lijnen met de juiste instanties in tal 

van Europese landen krijgen we alles snel rond, 

waardoor u zo snel mogelijk de weg op kunt. 



Uitzonderlijke snelheid

Bij het plannen van een uitzonderlijk transport 

krijgt u als vervoerder te maken met uiteenlopende 

vragen, zoals: 

•  Is er voor mijn transport een vergunning/

ontheffing nodig?  

• Wordt er begeleiding voorgeschreven? 

• Is er speciale signalering vereist?

•  Moet de combinatie speciale markeringsborden 

hebben?

•  Welke andere maatregelen moeten  

er genomen worden? 

Onze experts zorgen voor de juiste antwoorden  

en houden daarbij rekening met alle parameters en 

vereisten die door u als vervoerder zijn aangegeven. 

Onze jarenlange ervaring en expertise stelt ons in 

staat om alle vereiste papieren snel voor u in orde  

te maken. Tijd is immers geld. 



Ook het kleinste stempeltje is van groot belang

Vergunningen/Ontheffingen

Het regelen van uitzonderlijk transport van A naar 

B is bepaald géén abc’tje. Elk transport is weer 

anders en Europese landen hebben zo hun eigen 

regels, wetten en aanvraagprocedures. Zelfs de 

ervaren vervoerder kan gemakkelijk vastlopen in de 

bureaucratische molens. Je zult maar een verkeerd 

vakje aanvinken of net dat ene ‘stempeltje’ missen. 

Neem daarom geen risico. Laat het over aan de 

experts van EPS die deze complexe trajecten al 

duizenden keren hebben afgelegd. Zij zorgen dat  

u als vervoerder op tijd alle benodigde documenten 

in handen hebt. 

Altijd met de juiste ‘papieren’ op weg

•  Nationale en internationale vergunningen en 

ontheffingen 

•  Zwaartransportverklaringen 

•  Ontheffingsattesten 

•  SERT documenten 

•  Ficha Tecnica en of Ficha Reducida (ES) 

•  Scheda Tecnica (IT) 

•  Fiche Techniques (FR) TUV 

•  Gutachten en §70 StVO (DE)



Een goede voorbereiding is het halve werk 

Signalisering & Markeringsborden

Het is van cruciaal belang dat uw voertuig de juiste 

wettelijk voorgeschreven signalisatie voert. Voor de 

veiligheid. Maar ook om onnodige aanhoudingen te 

voorkomen. In Europese landen gelden echter nogal 

eens verschillende eisen. Denk aan verschillende 

kleuren en afmetingen voor markeringsborden en  

zwaailampen. Regelgeving daaromtrent wordt 

bovendien regelmatig door individuele landen 

gewijzigd. Zelfs voor een doorgewinterde vervoerder 

is het ondoenlijk om dit zelf allemaal bij te houden. 

Voor EPS is het dagelijks werk. We houden continu 

een vinger aan de pols. Zo kunnen we voor u 

een compleet en passend signalisatiepakket 

samenstellen, dat voldoet aan Europese regels en 

actuele richtlijnen en het CE-Keurmerk heeft.  

Dat betekent voor u de zekerheid dat niets over  

het hoofd is gezien. Een geruststellend idee.  

De materialen voor uw signalisatiepakket kunt u 

ook in onze webshop bestellen.



Een ervaren gids is de veiligste keuze 

Begeleiding en Routeverkenning

Een uitzonderlijk transport kan zó uitzonderlijk zijn 

dat eerst een gedegen routeverkenning nodig is 

voordat de vergunningen en ontheffingen kunnen 

worden aangevraagd. Het uitstippelen van de 

meest efficiënte route is afhankelijk van de fysieke 

afstand, reistijd en natuurlijk de mogelijke obstakels 

onderweg.  Ook hier wordt rekening gehouden 

met de specifieke parameters die gelden voor de 

landen die op de transportroute liggen. 

Daarvoor heeft EPS in elk land uitstekende 

contacten en directe lijnen met ministeries, 

overheidsinstellingen en particuliere instanties. 

Zij kennen de actuele lokale situaties en 

mogelijkheden. Met deze informatie en ons 

internationale netwerk van agenten en begeleiders,

brengen we eventuele fysieke knelpunten in kaart 

en onderzoeken we of straatmeubilair en andere 

obstakels kunnen worden verwijderd. Zo niet,  

dan bieden we alternatieve routes aan.  

Uiteraard bepalen we samen met u waar de 

prioriteiten liggen.



Dezelfde begeleiders op de hele route

Wat vervoerders en chauffeurs zeer waarderen 

is dat bij grensoverschrijdende routes, dezelfde 

mensen het transport blijven begeleiden. Dat 

draagt bij aan de veiligheid omdat één team dat 

van de hoed en de rand weet, de hele route met 

elkaar optrekt. Ook het niet hoeven wisselen van 

begeleiders bij elke grensovergang, bevordert de 

efficiency en veiligheid.

Alles voor de meest efficiënte route

• Het opstellen van een routeschema

• (Grensoverschrijdende) transportbegeleiding

•  Overige maatregelen die vereist zijn zoals het 

verwijderen van straatmeubilair, zorgen voor 

parkeerverboden, wegafzettingen en zo meer

Up-to-date verkeersnieuws

Een uitzonderlijk transport op touw zetten vergt 

dagen van minutieuze voorbereiding en vaak forse 

investeringen. Dan wilt u onderweg natuurlijk 

niet voor onaangename verrassingen komen te 

staan. Daarom brengen we de vervoerder tijdig op 

de hoogte van cruciale verkeersinformatie, zoals 

rijverboden.



Uitzonderlijke tevredenheid

Een geslaagd uitzonderlijk transport en  

daarmee tevreden klanten, daar doen we  

het voor. Juist omdat bij onze diensten alles  

draait om vertrouwen, kan EPS inmiddels rekenen 

op een omvangrijk en loyaal klantenbestand.

Maak een ‘proefrit’

Voorkom onaangename verrassingen onderweg. 

Laat EPS ook úw vergunningen/ontheffingen 

regelen en desgewenst de routeverkenning 

en transportbegeleiding. Dat scheelt u veel 

rompslomp, kopzorgen en tijd. En levert u 

uiteindelijk de nodige complimenten op van uw 

opdrachtgevers. Ervaar zelf het gemak van onze 

service en maak een ‘proefrit’: neem contact op  

en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en  

onze aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding.

Kijk voor alle overige relevante en meer 

gedetailleerde informatie op www.epspermits.com
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