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Voorjaarsdrukte in volle gang
Het is u vast niet ontgaan: 'het seizoen' is in volle gang. Deze periode loopt vanaf ongeveer
halverwege februari tot halverwege juni en is voor ons de drukste periode van het jaar.
Vanaf week 1 tot week 16 hebben wij bij ongeveer 2300 laadadressen handel opgehaald en bij
zo'n 3700 adressen handel afgeleverd. Maandag 10 april was tot nu toe de drukste dag. Op die
dag vervoerden wij maar liefst circa 11960 eenheden.

Actie: welke spotters winnen?

In actie tegen schade

De winnaars van de 'Spot een VZTvrachtwagen' zijn bekend. Nieuwsgierig
naar wie er hebben gewonnen? Bekijk dan
de uitslag op onze website.

Helaas krijgt elke transporteur weleens
met schade te maken. Ook wij maken het
soms mee. Om er echter voor te zorgen
dat dit zo min mogelijk gebeurt, zijn wij
samen met TVM verzekeringen een
postercampagne gestart.

De actie werd georganiseerd ter
gelegenheid van onze nieuwe website,
welke in februari is gelanceerd. Wie tussen
17 februari en 14 april een vrachtwagen
van ons zag, kon daar een foto van maken
en insturen. De winnaars krijgen een
speciaal samengesteld Van Zaal
Transport-prijzenpakket.
Eén van de winnende foto's is bovenaan
de nieuwsbrief te zien en is gemaakt
door Derk Beekman.

Aan de hand van posters, die hangen op
onze verschillende vestigingen, worden de
meest voorkomende oorzaken van schade
onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld
het onjuist afstellen van de spiegels en
onvoldoende afstand houden.
Daarnaast doen wij ook verschillende
andere dingen om schades zoveel
mogelijk te beperken.

Volgt u ons al online?
Naast onze nieuwsbrief, houden wij u ook graag op de hoogte via onze website en social media.
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