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Herfst 2018

Speciaal transport en hijswerk

Meeuwenoord Vervoer heeft een divers
wagenpark autolaadkranen. Een greep
uit het werk in de afgelopen periode.

Dag en Nacht

Meeuwenoord Vervoer rijdt dag en nacht. Bij Meeuwenoord Vervoer
is er traditioneel veel aandacht voor sierteelt en groenvervoer.
Meeuwenoord Vervoer is sterk in het collectief bloemen en planten
transport waarbij we het aanbod van klanten combineren tot een
gezamenlijke lading. Er is een landelijke dekking naar alle veilingen
en overige adressen via ons netwerk van aangesloten vervoerders.
Na een lange, warme en drukke
periode heeft de herfst zijn intrede
gedaan. De periode die gekenmerkt
wordt door het bloembollen transport
en het transport van bloemen van het
veld loopt daarmee op zijn einde. Het is
nu zaak om alles in gereedheid te
brengen voor het winter- en buitenland
seizoen.
Door
de
steeds
maar
groeiende bouwmarkt blijven ook de
kraanmachinisten
mooie
projecten
realiseren.

Klant tevredenheid onderzoek (z.o.z.)

Uw mening telt! Wij willen dit peilen middels een
beknopt dienst/product inventarisatie &
klanttevredenheidsonderzoek. Graag verzoeken
wij u middels de open vraag en enquête aan de
achterzijde van deze nieuwsbrief uw mening
De jaarlijkse controle duidelijk te maken over de dienstverlening van
van ons kwaliteit Meeuwenoord. Met deze informatie stelt u
systeem Iso-9001 en Meeuwenoord in staat haar dienstverlening beter
VCA was succesvol! op uw wensen af te stemmen. De tijd die u hier
mee kwijt bent is max. 5 minuten. Door de open
Shanty koren
vraag in te vullen en de vakjes van uw keuze te
festival
arceren kunt u uw wens en mening weergeven.
Op 18 augustus jl.
Wanneer u ons kunt voorzien van extra
vond dit gezellige
informatie, kunt u bij “aanvullende opmerkingen”
evenement plaats
uw eventuele toelichting kwijt. Dit stellen wij zeer
in de straten van
op prijs. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Noordwijkerhout,
mede mogelijk
gemaakt door
Meeuwenoord
Vervoer.

O
O
O
O

Het uiterlijk van ons materiaal?
De functionaliteit van ons materiaal?
Het kwaliteitsniveau van de dienstverlening van Meeuwenoord?
De mate waarin de chauffeur u geholpen/geïnformeerd heeft?
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Formulier graag retour zenden naar: rwj.meeuwenoord@meeuwenoord.nl of kosteloos naar
Meeuwenoord Groep, Antwoordnummer 15013, 2210 VB Noordwijkerhout

Uw naam:

Postcode & woonplaats:

Adres:

Optioneel: Bedrijfsnaam:

Eventuele aanvullende opmerkingen over de dienstverlening van Meeuwenoord.

O

In de toekomst Meeuwenoord aanbevelen bij collega’s/bekenden?
-



O

In de toekomst gebruik blijven maken van de dienstverlening van
Meeuwenoord?
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Zeer niet

O

De bekwaamheid van de chauffeurs?

Zult U…

O

O1

Zeer ontevreden

De flexibiliteit van de planning?

Hoe tevreden bent U met…

Richard Meeuwenoord

Met vriendelijke groet,

-
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Noordwijkerhout, oktober 2018
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Zeer wel
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Zeer tevreden

Uw mening telt! Wij willen dit peilen middels een bescheiden dienst/product inventarisatie & klanttevredenheidsonderzoek.
Graag verzoeken wij u middels de open vraag en enquête in deze brief uw mening duidelijk te maken over de dienstverlening
van Meeuwenoord.

Geachte relatie,

Dienst/product inventarisatie & klanttevredenheid Meeuwenoord Groep

Tel. 0252-342090 www.meeuwenoord.nl

