
Your customer,
our care.

Een knooppunt dat mensen, 
bedrijven en diensten verbindt, 

allemaal met een medische focus.
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Facturatie bij order intake: sneller factureren

Dringende leveringen

Interactieve track & trace functies

Luisteren naar de noden van jullie klanten, 
is waar wij het verschil maken. We komen 
de gemaakte beloftes na, streven naar de 
hoogste kwaliteit en geven jullie een inkijk 
in het hele proces. We werken volgens 
het pay per use principe, dit betekent 
concreet dat er geen kosten zijn zolang 
er geen verkoop zou gerealiseerd worden, 
maar  intussen beheren we wel stipt en 
nauwgezet jouw voorraad.

De goederen worden opgeslagen in ons magazijn, dus 
we bieden jou volledige transparantie, zodat je beter kan 
voorspellen, nieuwe voorraden kan bestellen en langzaam 
bewegende artikelen kan verlagen, dit alles met de 
vervaldatum in gedachten.

Wij bieden de mogelijkheid om je klant automatisch te 
factureren, zodra een bestelling is goedgekeurd. Op deze 
manier versnel je het opstellen van de factuur en laat je 
ons de klant aan de betalingsvoorwaarden herinneren.

Wanneer je het nodig hebt, kan je op ons rekenen. 
Dringende leveringen zijn niet de normale manier om 
bestellingen af te handelen, maar ze kunnen wel een 
groot verschil maken wanneer ze nodig zijn en correct, 
nauwkeurig en snel worden uitgevoerd.

We maken jouw FAGG dossier aan en houden het up to 
date, maar bieden ook begeleiding bij het opstellen en 
aanmaken van terugbetaling dossiers. Daarnaast bieden 
we ook nog andere ondersteunende ISO certi� cering 
opties aan.

Wij informeren jouw klanten over de status van hun 
bestellingen: intake, afhaling en verzending, dit alles in 
een gepersonaliseerde, digitale look and feel.

Motstraat 60, Unit 10 
B-2800 Mechelen

+32 15 69 08 29  
                

info@medicallogistics.eu 



Een Medische focus.
Samen groeien.

Een knooppunt dat mensen, 
bedrijven en diensten verbindt, 

allemaal met een medische focus.

Bij Medical Logistics voldoen we 
aan de behoeften van elke logistieke 
dienstverlener, maar we doen er alles 
aan om een echte slimme logistieke 
dienstverlener te zijn:

Medical Logistics biedt een volledig gamma 
van diensten aan die als verlengstuk van 
jouw bedrijf kunnen fungeren. Focus op 
jouw core business en laat de logistiek 
van warehousing, opslag tot en met de 
volledige klantenservice aan ons over. 
Jouw klant is onze prioriteit.

Je kan beroep op ons doen voor een 
ruim aanbod van diensten, gaande 
van warehousing & dispatch van jouw 
producten, tot organisatie van workshop 
of productvoorstellingen in onze meeting 
room en � ex of� ces.

Ontvangst van goederen

Bij ontvangst van de aangekondigde bestelling 
volgen wij bij Medical Logistics de procedure voor 
“lnkomende goederen”. Wij voeren controles uit 
op conformiteit (CE), eventuele beschadigingen, 
partijnummers en vervaldata.

In geval van problemen informeren wij jou en 
verplaatsen wij de niet-conforme goederen van de 
receptie naar de wachtzone. Op deze manier houden 
we verkoopbare goederen en niet-goedgekeurde 
goederen gescheiden.

Onze slimme, digitale interface

Als de goederen klaar zijn om te vertrekken, voegen 
we deze toe aan ons WMS, zodat je direct de nieuwe 
status van jouw voorraadniveaus kan zien.

Elke klant krijgt zijn eigen login op ons systeem, 
waarmee hij/zij de gegevens kan raadplegen of 
ophalen ter validatie. Lotnummers, data en zelfs de 
exacte locatie van de goederen kunnen zo real-time 
gecheckt worden.

Virtueel Kantoor

Als je geen permanent kantoor nodig hebt (bijvoorbeeld omdat je thuis werkt of veel tijd op het werk doorbrengt, of 

gewoon jouw privacy wilt beschermen), kan je kiezen voor een “virtueel kantoor” bij Medical Logistics. Als je een 

virtueel kantoor huurt, kan je ons bedrijfsadres gebruiken als uw maatschappelijke zetel, maar u huurt geen fysieke 

kantoorruimte. Voor slechts 95 euro per maand heb je een of� cieel adres voor je bedrijf en kunnen wij je post laten 

doorsturen of scannen en u een e-mail sturen, wat je maar wil.

Flex kantoor

Een � exkantoor is een onderdeel van een gemeubileerde kantoorruimte dat je deelt met enkele andere medisch 

actieve ondernemers, waarbij elk bedrijf een (� ex)bureau kan delen.

Dit is de meest kosteneffectieve oplossing voor een wettelijk � scaal domicilie. Je kan een deel van het kantoor 

gebruiken als je sociale en administratieve zetel en je inschrijven als vestigingseenheid in de KBO.
Een bedrijf kan activiteiten 

uitvoeren op verschillende 

plaatsen, maar elk bedrijf 

heeft slechts één zetel. 

De maatschappelijke 

zetel van een bedrijf is 

het of� ciële adres van 

het bedrijf, waar alle 

of� ciële correspondentie 

binnenkomt.

Bij Medical Logistics 

bieden we deze virtuele 

kantoordiensten alleen 

speci� ek aan voor medisch 

georiënteerde bedrijven 

zoals artsen, distributeurs, 

associaties enz.

SLIMME LOGISTIEK FLEX OFFICES &
MEETING ROOMS

Dagelijkse reiniging door robots

De goederen worden opgeslagen in het medische 
magazijn, waar een stabiele en schone omgeving 
het risico van besmetting tot een minimum beperkt.

Hiertoe hebben we drie verschillende, gescheiden 
zones ingesteld. Dagelijks zorgen onze 
zone-gede� nieerde reinigingsrobots voor een 
zuivere opslag, inclusief een dagelijkse desinfectie.

Temperatuurbewaking

Gereguleerde medische benodigdheden die 
moeten worden opgeslagen in een omgeving van 
15° - 30° worden permanent bewaakt via ons 
temperatuurportaal.

  

Flex kantoor

195€/maand

Maatschappelijke zetel

Administratieve zetel

KBO-vestigingeenheid

Gedeeld kantoor met werkplek

Flexibel contract van 6 maanden

Ontvangst en e-mailing post
(+1€/stuk)

Optioneel: vast telefoonnummer

Gebruik van vergaderruimtes
(4u incl.)

Virtuele ontvangst

395€/maand

Maatschappelijke zetel

Administratieve zetel

KBO-vestigingeenheid

Gedeeld kantoor met werkplek

Flexibel contract van 6 maanden

Ontvangst en e-mailing post

Inbegrepen vast telefoonnummer
en ontvangstservice

Gebruik van vergaderruimtes
(10u incl.)

Virtueel kantoor

95€/maand

Maatschappelijke zetel

Administratieve zetel

Flexibel contract van 6 maanden

Ontvangst en e-mailing post
(+3€/stuk)

Optioneel: vast telefoonnummer

Gebruik van vergaderruimten
(d.w.z. � scale of FAGG-controle)

CUSTOMER 
SERVICE


