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Dieren verzorgd van A naar B
Gecertificeerde chauffeur en transportmiddel
Voertuigdesinfectie
Benodigde vergunningen
Minder lege wagens de weg op
Kwaliteit en veiligheid

Waarom samenwerken met Livanta?

Als abonnee heeft u continue  alle nieuwe
vrachten en lege vrachtwagens in beeld!

Wilt u altijd op de hoogte blijven van nieuwe
vrachten of transporten, dan is een abonnement
ideaal!  U kiest namelijk zelf voor de meest
geschikte oplossing.

Met een abonnement als vrachtaanbieder of als
transporteur heeft u 24/7 toegang tot ons
wereldwijde platform  en meldt u uw dieren óf
uw lege wagen zelf direct aan: Eenvoudig én
snel!

Alle vervoer van levende
dieren perfect geregeld!

Of het nu gaat om één dier of om een hele
kudde: het Livanta online platform brengt
vraag en aanbod bij elkaar. Hiermee
zorgen we voor een slimme planning,
lagere kosten én lagere  CO₂ - uitstoot. 

Livanta staat voor Living Animals Transport Assistance:
en dit is precies wat we doen! Onze herkomst laat zich
zien in de toevoeging 'by Kanters'.
Wij organiseren alles rondom het transport van
levende dieren. Daarbij proberen we te zorgen voor
een bijpassende vracht heen of terug, om het aantal
lege vrachten te verminderen. Professioneel, efficiënt
en voor een scherpe pijs.

Naast de bemiddeling op ons platform zorgen we ook
voor het benodigde papierwerk. Denk hierbij aan het
opmaken van Traces, keuringsaanvragen, reisjournalen
en e-Cert Exportcertificaten. We kennen de regels per
land en weten precies hoe we snel en veilig kunnen
handelen.

Materieel: modern en veilig

Livanta werkt enkel met gecertificeerde chauffeurs en
modern ingerichte vrachtwagens. Deze voldoen aan de
laatste Europese wet- en regelgeving en zijn voorzien
van automatische drinkinstallatie, GPS- traceersysteem,
mechanische ventilatie, temperatuurregistratie- en
bewaking én type 2 gekeurd voor het vervoer over
lange afstanden. 

Ook voor het vervoer van dierentuindieren of ander
niet-regulier transport bent u bij ons aan het juiste
adres. Hiervoor zoeken we naar de best beschikbare
transportoptie en passen het transport precies aan de
omvang en behoeften van het dier aan.


