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Kleurrijke bestickering

Nieuwe boordcomputers

TreeVention geslaagd

Onze trailer met nieuwe,
kleurrijke bestickering is de weg
op (zie bovenstaande foto). De
nieuwe opdruk laat zien dat wij
chauffeurs zoeken. De komende
tijd wordt de trailer extra vaak
ingezet. Naast deze wagen, zijn
er ook drie wagens voor Florist
Holland opnieuw bestickerd. Met
de verandering van hun huisstijl,
werden ook onze wagens met
Floristopdruk in een nieuw jasje
gestoken.

Met het inluiden van het
nieuwe jaar, zijn wij
overgestapt op nieuwe
boordcomputers. Het weekend
van 14 en 15 januari zijn de
gloednieuwe, innovatieve TXSky's ingebouwd. Eén van de
voordelen van de nieuwe
boordcomputer, is dat de
chauffeur duidelijker zijn
prestaties kan volgen,
bijvoorbeeld op het gebied van
zuinig rijden.

We kunnen terugkijken op een
geslaagd TreeVention, waar wij
aanwezig waren op zondag 22
en maandag 23 januari in
Venlo. Robert Burhenne
(logistiek Venlo) was namens
Van Zaal Transport aanwezig
tijdens het evenement. Hij stond
daar met een eigen stand. "De
beurs was zeer druk bezocht. Ik
heb met diverse (potentiële)
klanten kunnen spreken", zegt
Robert.

Samenwerking Van Zaal Transport en Intratuin
succesvol van start
Deze maand is de samenwerking tussen tuincentrumketen Intratuin en
transportbedrijf Van Zaal Transport succesvol van start gegaan. Beide bedrijven
zijn enthousiast over de samenwerking.
In december 2016 bereikten de twee bedrijven een akkoord: met ingang van januari
2017 verzorgt Van Zaal Transport alle transporten vanaf Intratuin Groen Centrum (IGC)
naar alle zestig Intratuinfilialen. Daarnaast verzorgen zij een groot deel van het transport
van kwekers naar IGC.
Van Zaal Transport is verheugd dat hun wagens voor Intratuin de weg op zijn. “Het is
een naam om trots op te zijn om voor te mogen rijden”, zegt eigenaar Merijn van Zaal.
“En het is een prachtige schaalvergroting.” Daarnaast past Intratuin uitstekend in het
landelijke distributienetwerk van de vervoerder. Van Zaal Transport rijdt in Nederland,
België en delen van Duitsland. Dit is precies waar Intratuin haar vestigingen heeft.
Ook Intratuin is blij met de samenwerking met het Noord-Hollandse transportbedrijf. “Van
Zaal Transport is vooruitstrevend wat betreft automatisering. Het hele proces is
geautomatiseerd: van orderinvoer tot afhandeling. Dit is voor ons geweldig, want zo
hebben wij er geen omkijken naar. Dat scheelt veel tijd. Bovendien hebben we continue
inzicht in waar ingaande en uitgaande producten zich bevinden, aldus Arjen Drok van
Intratuin. “Ook is Van Zaal Transport een strakke organisatie en zijn de lijntjes kort, dat
vinden wij belangrijk.”
Met het binnenhalen van Intratuin, is Van Zaal Transport nu dienstverlener voor alle
grote tuincentrumketens in Nederland. Daarnaast vervoert het transportbedrijf voor alle
vestigingen van verschillende Nederlandse bouwmarktketens. Ook rijdt van Zaal
Transport voor verschillende Belgische tuincentra.

Agenda
Voorjaarsbeurs Arie Bouman
2, 3, 6 en 7 februari
www.arieboumantuinplanten.nl/agenda

Valentijnsdag
14 februari 2017
www.bloemenbureauholland.nl

Heeft u een punt voor onze agenda? Mail deze dan naar nieuws@vzt.nl.

Vacatures
Werken bij Van Zaal Transport? Wij zijn nog op zoek naar een junior
transportplanner, logistiek medewerkers en diverse chauffeurs. Klik hier om onze
vacatures te bekijken. Wil je eerst een digitaal kijkje achter de schermen, voordat je
solliciteert? Lees dan hier meer over onze verschillende afdelingen.

Niets uit deze nieuwsbrief mag op welke wijze dan ook worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Van Zaal
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Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze nieuwsbrief. Klik hier om een korte
enquête (± 5 minuten) in te vullen. Hartelijk dank!

