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Wist u dat...?

Op naar 2018!
Wij wensen u een voorspoedig en groen 2018!
Leuk dat u onze nieuwsbrief wilde ontvangen in
2017 en wij hopen u terug te zien in het nieuwe jaar.
Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin we met elf
nieuwe Mercedes-Benz trucks de weg op gingen, onze
nieuwe website werd gelanceerd, wij lessen over de
dode hoek gaven op basisscholen en lid werden van de
Ronald Moerings Foundation.
Trots zijn we op onze nieuwe klanten, waaronder
Intratuin en Royal Lemkes, onze vijf chauffeurs die dit
jaar tot Ridders van de Weg uitgeroepen werden en het
feit dat wij dit jaar 86280 kg minder CO2 hebben
uitgestoten. Op naar 2018!

Wij bedrijfsruimten verhuren. De panden
staan in De Kwakel: aan de Poelweg en
aan de Bedrijvenweg. De ruimten aan de
Poelweg zijn geschikt als logistieke - of
opslagruimten en zijn vanwege de ligging
(naast ons hoofdkantoor) uitstekend te
combineren met onze warehouse service.
Het pand aan de Bedrijvenweg wordt nu
gebouwd is straks te huur als productie,
logistieke - of opslagruimte.
Onder de noemer 'Wist u dat?' laten wij u
kennis maken met verschillende aspecten
van onze dienstverlening.

Voor Van der Velden de weg
op

Vanaf 1 januari gaan wij de weg op voor
Handelskwekerij Van der Velden. Voor deze
grote plantenkwekerij gaan wij dag - en
nachthandel vervoeren naar alle veilingen.
Ook ontvangen wij straks hun importhandel
op onze boxen, wat we vervolgens
transporteren naar hun bedrijf in SintOedenrode.

Denk om temperatuur karren

Komt u ook naar TreeVention?
Netwerken, nieuwe contacten leggen en inkopen.
Zondag 21 januari en maandag 22 januari vindt het
jaarlijkse TreeVention plaats, een evenement waarbij
boomkwekers uit de Euregio zich presenteren. Ook wij
zijn aanwezig. Zien we u daar?

Tijdens de koude dagen vervoeren wij
producten in een verwarmde laadbak. Wilt u
er samen met ons voor zorgen dat de
temperatuur in de laadbak in stand
blijft? Zorg er dan voor dat de lege karren
en platen die wij bij u laden niet bedekt zijn
met koud water of sneeuw. Dit geeft namelijk
kou en vocht af, waardoor de temperatuur in
de wagen daalt. Dit kan nadelige gevolgen
hebben voor producten in de laadbak. Meer
informatie? Klik dan hier.

Geef afwijkende betaler door
Geeft u bij ons een transportopdracht op,
maar betaalt u de factuur niet zelf? Laat dit
onze afdeling Orderinvoer dan altijd weten.
Wij gaan er namelijk standaard vanuit dat
degene die bestelt ook betaalt. Wanneer u
een afwijking direct doorgeeft, scheelt dit
onze financiële afdeling veel werk achteraf.

Beurzen
Impulse Plants
IPM Essen

18 januari t/m 25 januari
23 januari t/m 26 januari

Arie Bouman Tuinplanten
Groen Direkt

1, 2, 5 & 6 februari
6 & 7 februari
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