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Basisschoolleerlingen leren over 'dode hoek'
De groepen 7 van basisscholen De Kajuit in Uithoorn en De Hoeksteen in Aalsmeer (foto hierboven) kregen 9
en 15 maart bijzonder bezoek. Wij kwamen namelijk langs om les te geven over de 'dode hoek' bij
vrachtwagens. Na een theoriegedeelte in de klas, waarbij onder meer werd uitgelegd wat de dode hoek is,
gingen de leerlingen in groepjes naar buiten. Daar mochten zij om de beurt plaatsnemen in de vrachtwagen,
terwijl de anderen uit het groepje met pionnen aangaven waar je wel en niet zichtbaar bent voor de
chauffeur. De scholen wonnen de les met een kleurplatenactie, die eind vorig jaar door ons werd
georganiseerd. De deelnemende scholen die niet hebben gewonnen, kregen digitaal lesmateriaal toegestuurd.

In een nieuw jasje

'Aftuin' verkopen?

Drie van onze trailers zijn in een nieuw jasje
gestoken. Ze zijn nu voorzien van reclame van
drie van onze klanten, namelijk Van Dijk Flora
uit Honselersdijk, sierplantenkwekerij Van Riel
uit Beringe en Tuliflor uit het Belgische Laarne.
Benieuwd naar hoe de drie trailers eruitzien?
Kijk dan op onze Facebookpagina. De Van Rieltrailer staat ook hieronder afgebeeld.

Bent u kweker en verkoopt u uw product 'aftuin'?
Vergeet dan niet wanneer u de order aan ons doorgeeft,
om aan te geven dat de kosten voor de ontvangers zijn.
Nu komt het helaas weleens voor dat wij een factuur
achteraf moeten corrigeren. Met een duidelijke opdracht
vooraf kan dit voorkomen worden. Het credo is: wie
bestelt die betaalt, tenzij anders aangegeven.

Orders online doorgeven; overzichtelijk en snel
Wij steeds zetten meer in op het online invoeren van orders door onze klanten. Dit is niet alleen handig
voor ons, maar vooral praktisch en tijdbesparend voor onze klanten. Coen Dekkers, kweker van
Euonymus uit Sint-Oedenrode, vertelt wat hij van het digitaal invoeren vindt.
"Het doorgeven van orders doe ik via het klantenportaal van Van Zaal Transport. Dat is super handig! Het is
namelijk overzichtelijk en snel. Het is makkelijker dan een e-mail typen of bellen, omdat alles vooraf is ingesteld.
De klanten en adressen voeg je de eerste keer toe, daarna onthoudt het systeem het. En na het invoeren, krijg
je direct een bevestiging per e-mail.
Wat ook heel handig is, is dat je vanuit het portaal direct een label kunt afdrukken. Zo heb je altijd het juiste
label op de juiste kar. Daarnaast kan ik via het klantenportaal zien waar de handel zich bevindt. Je krijgt een
kaartje op Google Maps te zien, waarop ik precies kan zien waar de vrachtwagen op dat moment rijdt. Handig
als een klant mij vraagt waar de vracht is. Zo kan ik alles makkelijk volgen en controleren. En klopt er een keer
iets niet, dan word ik meteen gebeld."

Heeft u al een VZT-wagen gespot?
Ziet u een vrachtwagen van ons? Bijvoorbeeld omdat we bij u komen laden/lossen, in het voorbijgaan of op ons

terrein? Maak dan een foto! Als u deze vervolgens instuurt via acties@vzt.nl of via een privébericht op
Facebook/Twitter, dan maakt u kans op een 'VZT- prijzenpakket'. Daarnaast krijgt de foto misschien een plekje
op onze nieuwe website. De actie wordt georganiseerd ter gelegenheid van onze nieuwe website en loopt nog
tot 14 april 2017. Kijk op onze website voor meer informatie en de voorwaarden. Wij zien uw foto graag
tegemoet!

Verkoopbeurs GardenPlant
26 t/m 28 maart 2017
www.garden-plant.nl/nl/beurs

Vireõ Garden Fair
28 en 29 maart 2017
www.vireoplantsales.com

Lentebeurs Arie Bouman Tuinplanten
6 en 7 april 2017
www.ariebouman.nl
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