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VZT gaat samenwerking
aan met Intratuin
Per 1 januari 2017 gaan wij een samenwerking
aan met Intratuin. Voor dit bedrijf gaan wij
namelijk alle transporten verzorgen
vanaf Intratuin Groen Centrum (IGC) naar alle
59 filialen van de tuincentrumketen. Daarnaast
gaan wij ook voor een groot deel het transport
van kwekers naar IGC verzorgen. Naast
Intratuin transporteren wij al voor andere
tuincentra, zoals Ranzijn en Overvecht.

Nieuw, geluidsreducerend
asfalt voor box Aalsmeer
Onze box in het pand van Royal FloraHolland
Aalsmeer is in het weekend van 19 november
voorzien van nieuw, geluidsarm asfalt. In
opdracht van Royal FloraHolland werd de oude
asfaltlaag er vrijdagavond 18 november
uitgefreesd. Vervolgens werd er zaterdag 19
november opnieuw geasfalteerd. Het nieuwe
asfalt is geluidsreducerend, hetgeen de
arbeidsomstandigheden heeft verbeterd.

Achter de schermen
Heeft u 'm al gelezen? Onze rubriek 'Achter de schermen'. Hiermee geven wij u een inkijkje in ons
bedrijf. Elke twee weken komt een andere afdeling/locatie aan de beurt. 'Achter de schermen' is te
lezen op onze website en Facebookpagina.

Marco haalt certificaat preventiemedewerker
Hoofd Logistiek Marco Verdegaal heeft het certificaat "Preventiemedewerker in de sector transport en logistiek"
gehaald. Dit ceritficaat kreeg hij uitgereikt na het volgen van een training bij het Sectorinstituut. Als
preventiemedewerker gaat hij zich bezig houden met de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, iets
wat wij heel belangrijk vinden. Dit zal hij doen in samenwerking met onze bedrijfshulpverleners.

Dieseltoeslag december
De dieseltoeslag voor de maand december is vastgesteld: 8% bij een dieselprijs op 28 november van
€1.069. Wilt u meer informatie over hoe de dieseltoeslag tot stand komt of wilt u zich aanmelden
voor de maandelijkse 'dieseltoeslagmail'? Klik dan hier.

Agenda
Vireõ Green Fair
14 t/m 16 december 2016
www.vireoplantsales.com
Klanten- en aanvoerdersdag Veiling Rhein-Maas
10 januari 2017
www.veilingrheinmaas.com/nl
Leo Ammerlaan-loop in de kas
4 februari 2017
http://leoammerlaan.nl/loop
Heeft u een punt voor onze agenda? Mail deze dan naar nieuws@vzt.nl.

Vacature: chauffeurscoach
Zie jij het als een uitdaging om nieuwe chauffeurs wegwijs te maken binnen
ons bedrijf? Is coachen helemaal jouw ding? En leg jij onze chauffeurs graag
uit hoe zij zuiniger en milieuvriendelijker kunnen rijden? Dan ben jij de
chauffeurscoach die wij zoeken! Kijk voor meer informatie over deze en
andere vacatures op: www.vzt.nl/vacatures.
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