Bekijk de webversie

Kunt u de afbeeldingen in deze nieuwsbrief niet goed
zien? Klik dan hiernaast op 'Bekijk de webversie'.
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Voorspoedig 2017 toegewenst!

Wij wensen al onze relaties, partners en andere betrokkenen een voorspoedig nieuwjaar
toe. Wij danken iedereen voor het vertrouwen en de aangename samenwerking in 2016 en
kijken uit naar een succesvolle samenwerking in 2017.

Onderbreking app

Chauffeurscoach

AED nodig?

Bent u klant en gebruikt u
onze Track & Trace app? In
het weekend van 14 en 15
januari gaan wij andere
boordcomputers monteren.
Daarom kloppen de
gegevens in uw Trace &
Trace app dat weekend niet.
De nieuwe boordcomputers
zullen beschikken over meer
functionaliteiten.

Het wegwijs maken van
nieuwe chauffeurs en ervoor
zorgen dat onze bestuurders
worden aangemoedigd tot
milieuvriendelijk rijden. Dat
zijn zaken die wij belangrijk
vinden. Daarom hebben wij
per 1 januari 2017 een
chauffeurscoach in dienst die
deze en andere taken op zich
gaat nemen.

Bevindt u zich op ons terrein in
De Kwakel en doet er zich een
medisch noodgeval voor? Vanaf
heden beschikken wij over
een AED, een apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij
een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een
elektrische schok. Onze
bedrijfshulpverleners kunnen
indien nodig hiermee overweg.

Benefits of nature

Winnaars les dode hoek

Dieseltoeslag januari

Trots lid van Benefits of nature,
zo mogen wij ons vanaf heden
noemen. Samen met deze
organisatie gaan wij ons
inzetten om van Van Zaal
Transport een duurzamere
onderneming te maken. Dit
wordt gedaan door onze
footprint te berekenen. Dit is de
impact van ons bedrijf op het
milieu. Klik hier voor meer
informatie.

De winnende scholen van onze
kleurplatenactie zijn bekend: De
Kajuit (Uithoorn) en De
Hoeksteen (Aalsmeer). Bij deze
twee scholen komen wij
binnenkort langs om een les
over de dode hoek bij
vrachtwagens te geven. De
andere scholen hebben wij
digitaal lesmateriaal
toegestuurd. Klik hier voor meer
informatie over de actie.

De dieseltoeslag voor de
maand januari is vastgesteld:
9% . Dit bij een dieselprijs op
28 december van €1,1104.. Wilt
u meer informatie over de
dieseltoeslag? Klik dan hier.
Wilt u maandelijks automatisch
een e-mail ontvangen wanneer
de dieseltoeslag bekend is?
Dan klikt u hier.

Agenda
Groen Beurs Brabant
18 en 19 januari
www.groenbeursbrabant.nl
Treevention
22 en 13 januari
treevention.eu

Lagenbeurs Garden Plant (op Treevention)
22 en 23 januari
www.garden-plant.nl/nl/beurs
Voorjaarsbeurs Arie Bouman
2, 3, 6 en 7 februari
www.arieboumantuinplanten.nl/agenda

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

Vacature: chauffeur
Werken bij een modern familiebedrijf met een goed onderhouden wagenpark? Kom
werken bij ons! Bij ons kun je kiezen of je dag- en meerdaagse ritten, nachtritten of
alleen weekendritten rijdt. Zowel fulltime als parttime! Bekijk onze vacatures op:
www.vzt.nl/vacatures.
Het is ook mogelijk om tussen februari en juli 2017 voor ons te komen rijden als
charter. Ga voor meer informatie naar: www.vzt.nl/charters.

Volgt u ons al
online?
Website

LinkedIn

Twitter

Facebook
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