VÅRA TRANSPORTER
World Horse Transport B.V är baserade i mitten
av Holland. Vi utgår härifrån med transporter varje
dag. VI är bilar som rymmer mellan 2 - 18 hästar.
Vi har utrustat alla våran bilar med den senaste
utrustningen och enligt EUs krav. Allt för att utföra
en säker och smidig transportlösning.
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Våran flotta av Mercedes Benz bilar är ny och
ordentligt underhållen
EU certifikat så att vi kan utföra längre
körningar än 8 timmar
Fläktar ombord
CCTV kameror
Ljus och luft kontroll
GPS och temperaturkontroll
Vatten till hästarna
Gummimattor både på väggar och golv

Våra bilar blir desinficerande varje vecka för att
undvika sjukdomar och infektioner. Alla våra
transporter är pålitliga lösningar med modern och
säker flotta.

KONTAKT INFORMATION
E-mail:
info@horsetransport.world
European phone number:
+31 (0) 36-3030993
Emergency number (after 18:00):
+31 (0) 6 44111786
WhatsApp:
+31 (0) 6-46070858
www.horsetransport.world

WHERE QUALITY, CARE AND PASSION
COME TOGETHER
Transport | Handling | Quarantaine
www.horsetransport.world

WORLD HORSE TRANSPORT
World Horse transport specialiserar sig
på nationell och internationell transport av
hästar, uppställning samt karantän . Vi har
mer än 20 års erfarenhet av transport av
häst och allt vad det innerbär. Som ni kan se
utför vi både privat transport och samåkning
( flera hästar på samma transport). Vi utför
också transporter till andra kontinenter. Fyll
gärna i vår offer förfrågan så får du pris
på interkontinentala lösningar där även
våran egen personal följer med hästan till
slutdestinationen.
Vi tar väl hand om din häst
På ett säkert vis då vi har mångårig
erfarenhet inom allt som har med
hästtransport att göra. Under resans gång
håller vi er uppdaterade med information om
hästen och skickar även bilder, filmer.

TRANSPORT AV ER HÄST
Inspektions, import och exportpapper
Det är mycket jobb med att transportera en häst.
Allt från besiktning innan avresa till export/ import
dokument.
Innan ni transporterar hästen måste landets
jordbruksverket skicka ut en veterinär för att se till
att hästen är i gott skick för att resa.
Vi kan hjälpa till med dessa besiktningar för att
det ska gå smidigt och säkert till. Vi har mångårig
erfarenhet av detta och hjälper gärna till.
Nationellt, internationellt och interkontinentalt
Vi erbjuder transporter nationellt, internationellt
och interkontinentalt varje vecka. Vi erbjuder
lösningar tex att transportera hästar till tävlingar,
tours, eller för privatpersoner. Varje vecka har vi

rutter till Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal,
Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Vi kör
även ofta till England, Italien, Finland, Swecheiz ,
Österike och Tjeckien.
Privata transporter och samåkning
Vi utför både privata transporter och samåkning.
Vid privat transport så hämtar vi enest din häst/
höstar och kör dem till destinationen utan att
polka upp eller löna av hästar utmed vägen. Vid
samåkning åker flera höstar tillsammans som vi
hämtar upp och lämnar av ut med den bestämda
rutten.
Vi transporterar hästar för alla, oavsett
användningsområde. Vi fokuserar på säkerhet
och god, pålitlig service för eran mest värdefulla
ägodel, hästen.

