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Seabridge is dochterbedrijf van Antwerpse koffietrader Efico

Volautomatisch koffiemagazijn in
Zeebrugge is uniek in de wereld
Roel Jacobus, freelancejournalist

Tien jaar na de opening van Seabridge in Zeebrugge, is dit 20.000 m² grote volautomatische magazijn voor
groene koffiebonen nog altijd uniek in de wereld. “Dankzij een hoge efficiëntie blijven we competitief in de
concurrentiële logistieke business”, zegt gedelegeerd bestuurder Nadine Van Rompay. Seabridge nv is een
dochter van de Antwerpse koffietrader Efico.
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Een klant getuigt
Kristof Duthoo, zaakvoerder
van koffiebranderij Carantos uit
Blankenberge: “Bij Seabridge in
Zeebrugge, het topmagazijn van Efico,
stockeren we onze eigen koffie en
krijgen we inzage in de aangekochte
koffie. Zo kunnen we rekenen op
een erg betrouwbare partner voor
onze grondstoffen. Dankzij deze
samenwerking zijn we zeker van
100% Arabicakoffie, voornamelijk
geoogst in de Midden-Amerikaanse
landen Nicaragua en Honduras, en
het Zuid-Amerikaanse Brazilië.”
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Het 20.000 m² grote koffiemagazijn van Seabridge in Zeebrugge is, door zijn volautomatische technologie, nog altijd uniek in de wereld. (Foto: Foto Jan)
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In het boekjaar 2017 haalde Seabridge 9,09 miljoen euro omzet en 518.491 euro

investeerden intussen 33 miljoen euro

nettowinst. Het zakencijfer gaat al enkele jaren in dalende lijn (was nog 14 miljoen
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euro in 2014), maar de resultaten blijven positief.

met jaarlijks 60.000 ton. Dankzij de
operationele rendabiliteit betalen we de
investering volgens schema terug. Er zijn
in Zeebrugge geen uitbreidingen gepland.”

www.seabridge.eu
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van de vestiging. We hebben 16.000 ton

Noord Natie (familie Van Gestel) de controle over Efico. Dochterbedrijf Seabridge
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