Venneman & Co bvba werkt samen met Mercurius
Scheepvaart

“Wij vinden kwaliteit belangrijk”
Mercurius Scheepvaart werkt samen met de Antwerpse firma Venneman & Co bvba van Erwin
Venneman aan een nieuwbouwproject. Een nieuwe tanker in aanbouw op de scheepswerf Begej in
Servië, de werf van Mercurius waar schepen volledig worden afgebouwd.
“Natuurlijk kennen we Mercurius Scheepvaart al heel lang, maar we hadden nog niet eerder met
elkaar samengewerkt”, vertelt Erwin Venneman. “We hebben gekozen voor de scheepswerf Begej in
Servië vanwege de kwaliteit van de schepen. We vinden die kwaliteit heel belangrijk. Ik heb een heel
goed gevoel bij deze samenwerking, en ik verwacht dat we in de toekomst wel meer projecten
samen zullen doen. We wijzen onze klanten er ook op dat op de werf van Mercurius goede schepen
worden gebouwd.”

Vader
Erwin Venneman startte met de makelaardij in schepen in 1999 na in 1997 gestopt te zijn met varen.
“Ik had een 3.000 tons droge lading schip en stond voor de keuze om weer groter te laten bouwen.”
Hij besloot toen in de voetsporen van zijn vader te treden en te kiezen voor de handel en makelaardij
in schepen. Zijn vader Eduard Venneman is in 1992 overleden en had een bevrachtingkantoor en
makelaardij. Later heeft Erwin Venneman nog een bedrijf opgericht, de firma Ventrans, waarmee
momenteel twee schepen worden geëxploiteerd. “Ik ben in 1999 begonnen met de handel in
schepen, maar heb toch het gevoel dat ik zijn activiteiten voortzet.”

In 2004 jaar geleden is zijn dochter Daphné Venneman bij het bedrijf komen werken en in 2009
volgde zijn zoon Dario. Voorts werken Tony Ghys, Martin Olislagers en Simonne Velissariou bij
Venneman & Co Bvba.
Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de in‐ en verkoop van bestaande schepen. Door de
samenwerking met Mercurius heeft Erwin Venneman een volgende stap gezet door ook in nieuwe
schepen te investeren.
www.venneman‐co.com

