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Te huur: bedrijfsruimte
Op zoek naar een bedrijfsruimte of logistieke ruimte? Wij
bouwen een hoogwaardig bedrijvencomplex aan de
Bedrijvenweg in De Kwakel, op steenworp afstand van
hoofdwegen, Schiphol en bloemenveiling Aalsmeer. Het
complex wordt in totaal 7.100 m2 groot, maar is onder te
verdelen in vijf secties. Vrijblijvend meer informatie?
Neem contact met ons op.

Wist u dat?
Wij op de meeste veilingen beschikken
over een eigen logistieke ruimte, zodat wij
klanten een optimaal dienstenpakket
kunnen bieden. Als u bijvoorbeeld op
afstand bij een veiling koopt (KOA), dan
zorgen wij voor ontvangst op onze locatie.
Daarna controleren wij de aantallen,
bouwen wij uw karren op, sealen we het
geheel en brengen wij de producten naar u
toe. Meer info? Klik dan hier.
Onder de noemer ´Wist u dat?' laten wij u
kennis maken met verschillende aspecten
van onze dienstverlening.

Chauffeurs in de schoolbanken

Nieuwe DAF's
In februari 2018 gaan wij de weg op met zes nieuwe
DAF trekkers. De wagens van het type XF.480 Space
Cap worden begin februari geleverd, waarna ze eerst
worden bestickerd en van een boordcomputer worden

In januari en februari gaan onze chauffeurs
voor even terug in de schoolbanken. Zij
krijgen dan namelijk de code 95 lessen,
welke nodig zijn om het chauffeursvak te
mogen uitoefenen. De cursus wordt door
onzelf georganiseerd en bestaat uit

voorzien, voordat ze kilometers gaan maken.

verschillende lessen van diverse docenten.
Daarnaast geven we in dezelfde periode
lessen voor het LZV-rijbewijs, zodat nog
meer chauffeurs met een extra lange
vrachtwagen de weg op kunnen.

Zondag 12/11: geen stroom

Terugblik Aalsmeer Bloementour
Heel veel enthousiaste mensen, een lange stoet
vrachtwagens en een hoop getoeter. Op zaterdag 7
oktober vond de Aalsmeer Bloementour plaats. Bent u
benieuwd hoe de dag was? In dit filmpje blikken we kort
terug op dit geslaagde evenement.

Zondag 12 november vanaf 9:00 uur tot
omstreeks 13:00 uur zijn wij niet
bereikbaar. Ook het online orderportaal is
niet toegankelijk. Dit in verband met
vervanging van onderdelen in onze
laagspanningsruimte. Hierdoor is de
stroom in ons gebouw in De Kwakel er
helemaal af. Onze excuses voor eventueel
ongemak.

Wij zoeken versterking!
Bent u op zoek naar een nieuwe baan?
Of kent u een topper die op zoek is naar
een nieuwe uitdaging? Wij hebben
verschillende vacatures openstaan: van
medewerker logistieke
administratie totmeewerkend voorman.
Bekijk onze vacatures
op www.vzt.nl/vacatures.
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