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Seaway Marine is één van de toonaangevende scheepleveranciers in Europa, gevestigd aan
de Waterweg in Vlaardingen. Of het nu gaat om de levering van verbruiksgoederen zoals
etenswaren, wasmiddelen of gereedschappen, tax-free artikelen en werkkleding Seaway
Marine verkoopt het allemaal. Seaway levert met name aan de grote vaart en het grootste
gedeelte van hun klantenkring is gevestigd in de Scandinavische landen, het Midden- en
Verre Oosten en Europa. Naast verbruikswaren zijn zij tevens gespecialiseerd in
machinekameronderdelen, dit wordt door Seaway Supply geleverd, een onderdeel van
Seaway Marine.

Bernt: “Het bedrijf is in 1974 opgericht. Sinds 1991 ben ik officieel van de partij. Voor die tijd
was ik hier vooral tijdens de schoolvakanties te vinden. Gedurende de tijd heb ik alle
afdelingen doorlopen en maak ik sinds 1999 deel uit van de directie.
We hebben een hecht en zeer toegewijd team van 33 collega’s waarvan sommigen ook al
meer dan 25 jaar bij ons werken of ervaring in de branche hebben”.
Koninklijke Dirkzwager
“Al 10 jaar maken wij tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Dirkzwager. Omdat
wij een snelle en wereldwijde levering garanderen is planning van groot belang. Waar
bevindt het schip zich nu, op welke datum meert hij aan en wanneer vertrekt hij weer, wat is
de exacte ligplaats etc. Dit soort up-to-date informatie is cruciaal”.
Toekomst
“Echt concrete toekomst plannen maken is lastig in onze branche. Wij zijn van te veel nietbeïnvloedbare factoren afhankelijk. Voor ons is het belangrijk om onze klanten nu en in de
toekomst dezelfde servicegraad en kennis te bieden zoals we nu doen, daardoor zijn we
geworden wat we nu zijn. We zullen ervoor blijven zorgen dat de klant het juiste product op
de juiste plaats en op het juiste moment krijgt”, verteld Bernt trots.
www.seaway.nl

