Bekijk de webversie

Van Zaal Transport
Logistiek - Warehousing - Bedrijfsruimte verhuur

Kunt u de afbeeldingen in deze nieuwsbrief niet zien? Klik dan rechts bovenin op 'Bekijk de webversie'.

Externe nieuwsbrief - 12 augustus 2016
Vernieuwing digitale uitingen
Van Zaal Transport vernieuwt haar digitale
uitingen. Eén van de vernieuwingen is
de nieuwsbrief, welke elke vier weken
verstuurd zal worden naar zakenrelaties en
andere geïnteresseerden.
Ook beschikken we sinds kort over
een LinkedIn-bedrijfspagina, waarop al enkele
updates zijn geplaatst. Ook onze Twitterpagina
en Facebookpagina gaan op de schop. Zo is de
naam van beide pagina's aangepast en worden
er frequenter updates geplaatst. Tot slot
vernieuwen we ook onze website. Hier wordt
achter de schermen hard aan gewerkt.

LinkedIn

Facebook

Twitter

Volg uw zending met onze app
Nog niet iedereen is er bekend mee: onze handige Track & Trace
App. Daarmee kunt u uw zending van begin tot eind volgen, 24 uur
per dag. Hoe dit werkt? Bij steeds meer klanten wordt de order vanaf
het begin tot aan het eind van het transporttraject gescand. In het
begin door de chauffeur, vervolgens op het depot en tot slot nog bij
het afleveradres. Zo heeft u direct inzicht in de actuele status en de
verwachte aflevertijd. Klik hier voor meer informatie.

Werkkleding voor depots en chauffeurs
De medewerkers van onze depots en onze chauffeurs hebben nieuwe
bedrijfskleding. De medewerkers op de depots zijn voorzien van rode T-shirts en
een rood vest, de chauffeurs hebben zelfde soort kleding maar dan in het
zwart. Zo is er direct zichtbaar wie er voor Van Zaal werken en dus wie u kunt
aanspreken voor uw logistieke vragen.

Klaar voor verplichte "Code 95"
Uiterlijk 10 september 2016 moet de zogenoemde "code 95" zijn
bijgeschreven op het rijbewijs van chauffeurs. Deze code is verplicht
voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs
C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Van Zaal Transport heeft
de afgelopen vijf jaar al haar chauffeurs "code 95 geschoold". Zo
kunnen wij onze continuïteit en kwaliteit blijven waarborgen.

Kort nieuws
Van Zaal Transport heeft vier vaste nieuwe medewerkers. Aad den
Blaauwen (systeembeheerder), Frans Mourits (teamleider loods
Poelweg) en Klaas Mantel (financial controller) zijn sinds mei/juni 2016
in dienst. Denise van Vliet is vanaf juli 2016 werkzaam voor Van Zaal.
Zij gaat zich bezighouden met de digitale media binnen ons bedrijf.
Onze medewerker Leszek Kokot (depot Aalsmeer) en zijn vrouw zijn
trotse ouders geworden van zoon Brian.
Op 8 en 9 augustus vindt weer het jaarlijkse Rozendorp Lottum
plaats. Van Zaal sponsort dit evenement door het transport te
verzorgen, hoofdzakelijk vanaf Herongen naar Seuren.
Op zondag 3 september vindt Ride for the Roses weer plaats, dit jaar
in Twente. Wij vervoeren de fietsen van de teams van the Dutch
Flower Group. Wij wensen hen, en alle andere deelnemers, veel
plezier en succes toe.
Kent u Van Zaal alleen als verzorger van transporten? Wij doen nog
veel meer. Zo verhuren wij ook bedrijfsruimtes en bent u bij ons aan
het juiste adres voor warehousing. In onze volgende nieuwsbrief
lichten wij dit uit.
Op onze transporttarieven is de brandstofprijs zeer van invloed,
daarom hanteren wij een dieseltoeslag. De dieseltoeslag voor de
maand augustus is vastgesteld: 6,5% bij een dieselprijs (28-7)
van €0,9947. Klik hier voor meer informatie.
Wilt u een order doorgeven? Doe dit dan bij voorkeur via:
planning@vzt.nl Dit e-mailadres wordt frequenter gelezen dan ons
'info e-mailadres'. Indien gewenst is bellen ook mogelijk.

AGENDA
// 12 t/m 15 augustus Rozendorp Lottum
// 17, 18 augustus najaarbeurs Arie Bouman Wijk en Aalburg
// 21, 22, 23 augustus najaarbeurs Garden Plant Venlo
// 23 t/m 26 augustus Seasons Trade Fair Bleiswijk
// 24, 25, 26 augustus najaarsbeurs GroenDirekt Boskoop
// 24 t/m 27 augustus Plantarium Hazerswoude-Dorp/Boskoop

Vacatures
Werken bij Van Zaal Transport? Wij hebben momenteel verschillende vacatures,
onder andere voor transportplanner, nachtchauffeur en verdeler. Klik hier voor al
onze vacatures.

Contact
Adres: Poelweg 12 1424 PB De Kwakel
Telefoon: 0297 513 080
Fax: 0297 513 090
Mail: info@vzt.nl
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Heeft u een nieuwtje dat mogelijk interessant kan zijn voor onze medewerkers of voor onze social media kanalen? Laat het ons weten
via nieuws@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: Marco Verdegaal, Bert van Vliet en Merijn van Zaal. De volgende externe nieuwsbrief verschijnt op 9
september 2016. - Dit is de eerste keer dat er een nieuwsbrief is verzonden, dus kinderziekten zijn mogelijk. Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen of het e-mailadres
waarop u deze nieuwsbrief ontvangt veranderen, dan kunt u dit hieronder zelf wijzigen. Voor vragen kunt u mailen naar: nieuws@vzt.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dvanvliet@vzt.nl toe aan uw adresboek.

