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Regionaal transport - Meeuwenoord Vervoer is sterk in
het transport op maat door heel Nederland en daar
buiten, maar vooral ook in de regio. Hiervoor heeft
Meeuwenoord een breed aanbod aan vrachtwagens
en vakkundige chauffeurs. Doordat wij dagelijks met een
groot wagenpark actief zijn in onze regio kunnen wij
goed inspelen op spoedopdrachten en is flexibiliteit
gegarandeerd. Er is altijd wel een wagen in de buurt.

Wij wensen u een sfeervol kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar!
Het einde van het jaar komt in zicht…..Meeuwenoord heeft het afgelopen jaar niet stil
gezeten en we zijn dagelijks dag en nacht onder weg geweest om onze klanten de
service te geven die ze van ons gewend zijn. Wij danken een ieder voor het vertrouwen in
Meeuwenoord. Voor nu wenst het volledige team van Meeuwenoord u een fijne en
gezellige periode toe met collega’s, vrienden en familie. Prettige Feestdagen en een
voorspoedig 2018 toegewenst!!

Mechanisatie tentoonstelling
2018

Meeuwenoord Groep is sinds jaar en dag een
bekend gezicht op de Mechanisatie tentoonstelling.
Dit jaar vindt de beurs wederom plaats in de Expo
Haarlemmermeer te Vijfhuizen van 9 tot en met 11
januari 2018 met openingstijden 13:00-21:30.

Foto gemaakt met drone tijdens Bollenstreek in
Bedrijf 2017 bij Meeuwenoord Recycling

Graag ontmoeten wij u in onze hoekstand, met
standnummer 1B 05 om u persoonlijk de hand te
schudden. Gratis toegangskaarten voor de
Mechanisatietentoonstelling kunnen wij op verzoek
toesturen (Email: info@meeuwenoord.nl)

Uit de oude doos

Voor
iedere
kraan
klus
heeft
Meeuwenoord Vervoer het juiste
materiaal.
Van
bouwkeet
tot
constructiemateriaal
en
van
zeecontainer tot dakopbouw. Onze
kranen plaatsen uw goederen op de
plaats en hoogte die u wilt hebben.
Ook met inpandig hijswerk zijn wij u
graag van dienst (zie hiernaast en
hieronder verschillende hijsklussen).

Onlangs heeft Meeuwenoord Vervoer een wel
heel bijzonder transport uitgevoerd. De populaire
wagen van Max Verstappen moest worden
vervoerd. Het ging om een goed lijkende replica!
Een keer eens een andere lading dan
bloembollen of machines.

