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Externe nieuwsbrief 6 oktober 2017
VZT nieuwe partner Royal Lemkes
Van Zaal Transport is de nieuwe partner van Royal
Lemkes voor het transport in de regio's Aalsmeer en de
Bollenstreek. Op 23 oktober vervoeren wij de eerste
handel van kwekers naar Lemkes.
Het bedrijf werkt sinds kort met bundeltransport. Dit houdt
in dat zij één vaste transporteur per regio hebben. Dit
moet leiden tot vollere vrachtwagens, lagere ketenkosten,
minder files en minder CO2-uitstoot.

Nieuwe koeltrailers
Het komende hoogseizoen gaan wij met vier nieuwe
koeltrailers de weg op. De trailers, van het merk Sor,
worden in februari 2018 geleverd. Wij schaffen de
koeltrailers nu al aan, omdat de economie aantrekt en de
levertijd van de trailers daardoor langer is dan
normaal. Het hoogseizoen loopt van ongeveer februari tot
juni.

Wist u dat?
Wij u de mogelijkheid bieden om uw
FloraHolland veilingnummer te koppelen
aan die van ons. Dit om de kosten met
betrekking tot Deense containers en
platen bij te houden, zonder dat u
opslagkosten hoeft te betalen of u bang
hoeft te zijn om bij FloraHolland 'in de
huur te staan'.
Meer informatie over de werking en
voordelen? Bekijk dan onze website.
Onder de noemer ´Wist u dat?' laten wij u
kennis maken met verschillende aspecten
van onze dienstverlening.

Website in Engels en Duits
Speciaal voor onze niet-Nederlandstalige
klanten hebben wij iets nieuws: onze
website in het Engels en Duits. Zo is het

ook voor hen heel eenvoudig om
informatie over ons bedrijf en onze
dienstverlening op te zoeken. De
anderstalige versies zijn sinds deze
maand online. Rechts bovenaan onze
website kiest u de taal van uw voorkeur.

Tweede glasvezelnetwerk

Maand van de Geschiedenis
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Daarom
nemen we u deze maand aan de hand van foto's mee
terug in de tijd. Dit doen we op onze Facebookpagina en
ons Twitteraccount. Vindt u het leuk om te lezen over
onze geschiedenis? Bekijk dan de historiepagina op onze
website.

Dankzij de aanleg van een tweede
glasvezelnetwerk, hebben wij nu
glasvezel van twee verschillende
leveranciers. Hierdoor kunnen wij als het
internet van de ene leverancier uitvalt,
terugvallen op het andere netwerk. Dit
minimaliseert de kans dat wij niet te
bereiken zijn per e-mail, telefoon en
boordcomputer.

Wat vindt u?
Zin om te werken wanneer het lekker
rustig is op de weg? En bovenop het
loon een toeslag ontvangen? Word dan
onze nieuwe nachtchauffeur! Bekijk deze
en onze andere vacatures
op www.vzt.nl/vacatures.

Van Zaal Transport

Volg ons online:

T: +31 (0)297-513080 | F: +31(0)297-513090
M: info@vzt.nl | W: www.vzt.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag op welke wijze dan ook worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Van Zaal
Transport. © Onder redactie van Denise van Vliet. Met dank aan: Richard Lensink, Nico Schouten, Marc Smit en Merijn van Zaal. Onze nieuwsbrief verschijnt
vierwekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 november 2017. Vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Mail dan naar nieuws@vzt.nl.

