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Nieuwe bedrijfsjassen
Onze chauffeurs en boxmedewerkers zijn klaar
voor de herfst. Want als de regen met bakken
uit de hemel komt en de blaadjes in het rond
dwarrelen, lopen zij er met hun nieuwe
bedrijfsjassen lekker warmpjes bij. De nieuwe
jassen zijn rood met zwart en zijn op zowel de
voorkant als achterkant voorzien van het VZTlogo. Eerder kregen deze medewerkers al
nieuwe T-shirts en een vest. Klik hier voor meer
informatie over en foto's van de jassen.

VZT-trailer als restaurant
Normaal gesproken zitten onze trailers vol met
bloemen en planten, maar op zaterdag 10 en
zondag 11 september werd één van onze
trailers omgetoverd tot een sfeervol food truck
restaurant. Het werd georganiseerd door
verschillende regionale, ambachtelijke
voedselproducenten, naar het idee van Ki van
de Ven. Onze chauffeur Menno van der Bent
was erbij en maakte foto's. Klik hier om deze
foto's te bekijken.

"Goedendag met Van Zaal Transport, hoe laat staan uw karren klaar?"

Waarom wij u bellen
Bepaalde klanten en leveranciers bellen wij om te vragen of zij nog handel
hebben of om te vragen hoe laat hun karren klaar staan, maar waarom eigenlijk?
Silvia de Bok (orderinvoer/administratie) legt uit: "Er zijn twee bellijsten. De
eerste is een vaste lijst van klanten die wij bellen als zij om 17:00 uur nog geen
order hebben doorgegeven. Mochten zij hun order vergeten zijn door te geven,
dan kunnen zij dit telefonisch alsnog doen. Dat is een stukje service van onze kant. Bij de tweede
bellijst bellen wij naar de ophaaladressen, als deze adressen niet hetzelfde zijn als die van de
opdrachtgever. Wij bellen niet direct. Eerst krijgen deze bedrijven de mogelijkheid om te reageren per
mail, gebeurt dit niet tijdig dan bellen wij. Dit doen wij als service richting de klant, maar ook omdat wij
graag willen checken hoe laat de handel klaar staat en of het adres en het aantal karren klopt. Dit
laatste is heel belangrijk voor de indeling van de wagens."

In de spotlights: bedrijfsruimteverhuur
Een ruimte huren in de buurt van bloemenveiling Royal FloraHolland, luchthaven Schiphol en
hoofdsnelwegen? Wij hebben momenteel vier ruimtes beschikbaar voor verhuur. Onze ruimtes zijn
1188m² per stuk en zijn indien gewenst koppelbaar. Elke sectie is voorzien van een eigen ingang, twee
docks, vijf parkeerplaatsen en alle benodigde faciliteiten, zoals een eigen temperatuurregeling,
elektriciteit, stromend water en telefoon- en internetaansluiting. Bijzonder aan onze bedrijfsruimtes is
dat wij ze zelf van stroom voorzien. Dit gebeurt door middel van een warmtekrachtcentrale.
Ben jij klaar om bij ons te huren of wil je eerst meer informatie? Klik dan hier.

Kort nieuws
Op vrijdag 14 oktober start onze nieuwe rubriek 'Achter de schermen'. In deze rubriek maakt u
kennis met al onze afdelingen en locaties. De rubriek zal tweewekelijks worden geplaatst op onze
Facebookpagina.
De dieseltoeslag voor de maand oktober is 7% bij een dieselprijs op 29 september van €1.0195. Klik
hier voor meer informatie over de dieseltoeslag.
Twee VZT'ers zijn in de prijzen gevallen tijdens de Duitse beurs IAA Hannover. Tijdens een wedstrijd
waarbij men moest rijden in een FuelDuel Mercedes truck met als doel zo zuinig mogelijk te rijden,
werden Marc Smit en Merijn van Zaal derde. Voor deze prestatie kregen de mannen ieder een
trofee mee naar huis.

Agenda

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

ICT & Logistiek Jaarbeurs Utrecht
2 en 3 november
http://www.ict-en-logistiek.nl/
Transport & Logistics Ahoy Rotterdam
29 & 39 november, 1 december
https://www.ahoy.nl/agenda/vakbeurs/transport--logistics
Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
2, 3 en 4 november
http://www.royalfloraholland.com/nl
IFTF World of Flowers
2 t/m 4 november
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2016/holland

Vacatures
Of je nu het liefst overdag, 's nachts of alleen op zaterdag rijdt, bij Van Zaal
Transport kan het allemaal. Solliciteer gewoon op de vacature voor chauffeur die
het beste bij je past! Wij zijn op zoek naar vrachtwagenchauffeurs voor de
regio De Kwakel en de regio Venlo. Klik hier voor al onze vacatures.
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