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Hizkia Van Kralingen

Amsterdam – Den Haag – Brussel - Luxemburg
Hizkia Van Kralingen is veel meer dan een bedrijf dat kunst transporteert. Gedreven vakmensen staan dag en
nacht klaar voor u als museum, bedrijf of collectioneur, waar ook ter wereld. Met deskundig advies, creatieve
oplossingen en de wil om hard te werken. Al vele jaren pakken wij met veel plezier elke opdracht aan. Geen
verzoek is ons te gek. En voor geen enkele klus voelen wij ons te groot.
Kunst wereldwijd beschikbaar maken, op een efficiënte, effectieve en veilige manier, met een eerlijke en
integere relatie met u als klant: dat is onze missie.
Inspired by Art - Driven by Service

Jong Van Geest
Hizkia Van Kralingen is een onderneming met een ziel. Gestoeld op
vriendschap, humor en liefde voor kunst en het vak. Met enthousiaste,
rasechte ondernemers, die hun kansen pakken en altijd vooruit denken. Wij
zijn trots op waar dat toe heeft geleid: een hecht, persoonlijk en ambitieus
bedrijf - uitermate vakkundig en jong van geest.

Met u gaan we graag op dezelfde manier om. Open en eerlijk. Professioneel
maar betrokken. Serieus als het moet, en met een lach als het kan. Onze
gedeelde passie voor kunst is een mooie basis. Vertrouwt u daarbij op
onze kwaliteit, ervaring en deskundigheid, dan is een prettige, duurzame
en succesvolle samenwerking gegarandeerd. U komt bij ons altijd op de
eerste plaats.

Vakmanschap
Boven alles verstaan wij natuurlijk ons vak. Het coördineren van
internationaal bruikleenverkeer, verhuur van museale depotruimte en
inpakken, vervoeren, uitpakken, plaatsen, ophangen van alle denkbare kunst.
Hizkia Van Kralingen leidt medewerkers zelf op en schoolt ze regelmatig bij
over de nieuwste transport- en verpakkingsmethoden. Met vele jaren kennis
en ervaring en een flinke dosis creativiteit kunnen wij elke opdracht, groot of
klein, aan. Dit varieert van het transporteren van een miniatuur schilderij tot
het charteren van een heel vliegtuig. Door ons vakmanschap te koppelen aan
toewijding, kwaliteit en service, hebben we Hizkia Van Kralingen kunnen
uitbouwen tot een zeer betrouwbaar merk binnen de mondiale musea.

Eén van onze initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid is de
Turtle. De herbruikbare kunstof klimaatkoffer met een flexibel interieur die
de afgelopen 15 jaar een ijzersterke reputatie heeft opgebouwd. Vele bekende
meesterwerken zijn in de Turtle over de aarde getransporteerd; van Vermeer
tot Rembrandt, van Picasso tot Van Gogh.
Onze missie voor de komende jaren is om dit unieke produkt toegankelijk te
maken voor onze klanten wereldwijd.
www.turtlebox.com

Samenwerken
De relatie met u als klant vormt de basis van ons succes, nu en in de toekomst.
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Met dank aan:
Museum Het Valkhof, Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen, Museum De Lakenhal

