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Minder CO2-uitstoot

Wist u dat...?

Minder CO2 uitstoten, dat is ons doel!
In 2017 zijn wij hier zeker in geslaagd. Door actieve
chauffeursbegeleiding, investeren in nieuw materieel en
nieuwe planningssoftware hebben onze trucks dit jaar
86280 kg minder CO2 uitgestoot ten opzichte van een
jaar eerder. Dit komt neer op zo'n 4200 bomen.

U als klant geld kan besparen door orders
online in te voeren in ons orderportaal. Dan
vervalt namelijk de toeslag die u betaalt om
ons de orders in te laten voeren. Daarnaast
ziet u in ons digitale portaal precies waar
uw zending zich bevindt, bouwt u
automatisch een historisch overzicht op en
heeft u direct inzicht in uw denen - en
stapelwagensaldo. Meer informatie? Bekijk
dan onze website.
Onder de noemer 'Wist u dat?' laten wij u
kennis maken met verschillende aspecten
van onze dienstverlening.

Charters gezocht!

Renovatie op box Aalsmeer
Nieuwe docks, een spiksplinternieuw kantoortje en
verbeterde veiligheidsmaatregelen; onze box op de
bloemenveiling in Aalsmeer wordt gerenoveerd. Een
paar weken lang is er hard gewerkt en het einde is nu in
zicht. Aan de laatste docks wordt nog gewerkt,
computerschermen worden opgehangen en snoeren
worden vakkundig weggewerkt. Voor het nieuwe jaar
zijn de werkzaamheden afgerond.

Vanaf halverwege februari 2018 tot aan de
zomer is het voor ons hoogseizoen. Dit
betekent dat wij meer handel vervoeren dan
normaal en daarom zijn wij voor die periode
op zoek naar charters die ons willen
ondersteunen. Kent u iemand die voor ons
kan rijden? Laat het ons weten!

Uit zijn voegen
Groeit uw bedrijf uit zijn voegen? Dan bent u
wellicht op zoek naar een nieuwe/
extra bedrijfsruimte, logistieke ruimte of
verwerkingsruimte? In ons bedrijvencomplex
aan de Poelweg zijn nu twee units
beschikbaar. Daarnaast bouwen we een
bedrijvencomplex aan de Bedrijvenweg in
De Kwakel.

Werken bij Van Zaal
Denkt u elke keer als onze nieuwsbrief in uw mailbox ploft: dáár wil ik werken. Dan hebben wij goed nieuws
voor u! Wij zijn namelijk op zoek naar een super vriendelijke Medewerker Helpdesk ICT, mega leergierige
junior transportplanners, ervaren senior transportplanners en enthousiaste CE-chauffeurs! Bekijk de
vacatures op onze website.

Dienstverlening feestdagen
Tijdens de feestdagen hebben wij een aangepaste dienstverlening en afwijkende openingstijden. Kijk voor
een overzicht op onze website.
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