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“B-CLOSE maakt het verschil. 
Wanneer we hen ook bellen, 

ze staan meteen voor ons klaar.” 
Cédric Claerhoudt, CEO
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EKIRIS 
Ekiris is de enige logistieke dienstverlener in het 
wetenschapspark van Louvain-la-Neuve – samen 
met zusterbedrijf Trait D’union International.  

Het bedrijf biedt oplossingen voor picking, opslag, 
verpakking, transport en verzending.

U rekent op een totaalpakket met ondersteuning 
voor lokale distributie, wereldwijde import en 
export, tracking en douaneformaliteiten.

De uitdaging
“Iedere klant is een nieuwe uitdaging”, 
zegt zaakvoerder Cedric Claerhoudt. Het 
identificeren van de producten, verschillende 
boekhoud- en informaticasystemen, voorrangs-
beheer van de prioritaire loten … dat maakt 
niet uit: Ekiris past zich moeiteloos aan uw 
specifieke bedrijfskenmerken en verzoeken aan. 
Zijn stokpaardjes? Tonnen ervaring in veilige 
verzendingen en een perfecte voorkennis van 
internationale administratieve vereisten. 

Ekiris is ook flexibel. Daardoor beheert het 
nu al 12.000 palletlocaties voor 250 klanten 
in een magazijn van 5300 vierkante meter. 
In strakke rijen van enkele meters hoog 
verwerkt het dagelijks 250 pakketten en 
maandelijks 3500 palletbewegingen. 

De intensieve opslagactiviteiten van Ekiris 
vereisen een betrouwbare service, wendbare 
machines en onberispelijke techniek.

Het bedrijf koestert ecologische toekomst-
plannen en richt zijn pijlen op de implementatie 
van een duurzame vloot. 

Op middellange termijn zal Ekiris zijn eigen 
elektriciteit opwekken met zonnepanelen op 
zijn magazijndaken.



De oplossing
De logistieke manager vond in B-CLOSE de ideale partner. De vloot van Hyster is flink gegroeid sinds het bedrijf 
zijn eerste vorkheftruck in 2015 aankocht. Nu telt die twee heftrucks van 2,5 ton, twee platformstapelaars, 
vier manuele stapelaars en een elektrische handpallettruck. 

“Op B-CLOSE kunnen we gewoon altijd rekenen.”, benadrukt Claerhoudt. “We maakten kennis toen we een 
noodgeval moesten oplossen. B-CLOSE deed het in een recordtijd, wat meteen een vertrouwensband schepte.
En sindsdien is hun razendsnelle reactievermogen altijd intact gebleven.” 

B-CLOSE kwam met een innovatief voorstel op de proppen voor de laatste twee machines: een huurperiode van 
vijf jaar waarvan het eerste halfjaar gratis. Dat interessante aanbod sloeg Ekiris niet af. Het gevolg? Een betere 
cashflow waarvan Finance blij wordt én ruimte voor nieuwe investeringen. 

De e-commerce en globalisering zorgen voor een enorme evolutie. Vandaag is elk wereldwijd transport snel, 
veilig en hyperflexibel.

“Onze magazijnen transformeerden van opslagplaats naar just-in-time-plaats”, legt Claerhoudt uit. “Vandaag 
doen de vrachtwagens dienst als opslagruimte. Onze cijfers zijn minder afhankelijk van de grootte van onze 
magazijnen. Wél van het aantal bewegingen dat we uitvoeren én hun snelheid. Onze betrouwbare service en 
machines zijn dus cruciaal voor de goede werking van ons bedrijf.” 

Ekiris bleef de voorbije jaren evolueren. Daarbij rekende het op de machines van Hyster én de diensten van 
B-CLOSE. Beide reageerden perfect op de veranderingen in de magazijnwereld en speelden zo een sleutelrol in  
de ontwikkeling van Ekiris.

Meer info 
Graag meer info? Neem contact op met Kurt Boudt via kboudt@b-close.be.

Uw voordelen

• Eersteklas service 
Snel en onfeilbaar

• Vijfjarig huursysteem 
Eerste betaling pas na zes maanden 

• Uitgebreid machinepark 
Perfect in orde op het vlak van 
ergonomie, wendbaarheid,  
snelheid en energieverbruik 

De heer Modave François-Xavier De heer Claerhoudt Cédric
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“ We hebben de keuze voor de trucks aan de gebruikers gelaten.  
Na het testen van verschillende merken kwam Hyster het best uit de bus!” 

 Michael Melis, Operationeel verantwoordelijke en Preventie-adviseur Hargo Logistics

“ De elektrische heftrucks van Hyster kunnen net dat tikkeltje meer.” 

 Wim Van Osselaer, Managing Partner Luik Natie

“ Met B-CLOSE hebben we een partner gevonden die letterlijk  
grenzen verlegt op het gebied van service.” 

 Filip De Groote, Hout De Groote

“Een perfect geïntegreerd team van B-CLOSE heeft aan  
een half woord genoeg. Ik wens elke onderneming zo’n service toe.”

Eddy Vluymans, Maintenance Manager Rolling Equipment Aleris

“Niet enkel op papier, maar ook in de realiteit  
is de service van B-CLOSE uitstekend!”

Danny Roegies, Project Manager Ici Paris XL 

 “B-CLOSE voldoet met  
hun Hyster heftrucks aan al onze eisen!”

Dieter Vanhaezebrouck, Group Services Director YouBuild / MPRO
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Branch
Brabant & Limburg

T: 015 79 47 40
F: 015 79 47 63

Branch
O- & W Vlaanderen

T: 056 36 00 38
F: 056 37 06 20

Branch
Antwerpen

T: 03 376 09 30
F: 03 376 09 39

Branch
Wallonie

T: 081 39 19 10
F: 081 39 19 09


