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Het einde van het jaar komt in

zicht!

Meeuwenoord heeft het

afgelopen jaar niet stil gezeten.

Bijna 24 uur per dag, 7 dagen

per week zijn wagens van

Meeuwenoord onderweg. Wij

danken iedereen voor het

wederom in ons gestelde

vertrouwen. 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 2019 toegewenst!

Wij wensen u een sfeervol kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar!

Meeuwenoord heeft onlangs een nieuwe
Volvo FH 460 in gebruik genomen. Een

kracht patser die met name ingezet gaat

worden voor het transport in combinatie

met een walking floor trailer (goederen

horizontaal te laden en te lossen d.m.v.

een hydraulisch aangedreven bewegende

vloer) alsmede voor het kuub kisten werk in

de bloembollen.

Het is mogelijk dat je onderweg deze

trailer tegenkomt in de huisstijl van

Gebr. Alkemade Vaste planten &
stekbedrijf, gespecialiseerd in het

stekken van vaste planten (meer

dan 20 miljoen per jaar). Met zorg en

enthousiasme verzorgen wij dit

transport. Een prachtbedrijf uit onze

streek en een begrip in de sector.

http://www.meeuwenoord.nl/


Mechanisatie tentoonstelling

2019 

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 8 tot en met 10

januari 2019 met openingstijden 13:00-21:30.

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)

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 speciaal transport zijn wij u

graag van dienst (zie hieronder een van de

recente transport en hijsklussen die wij hebben

uitgevoerd).

Nieuwe aanhangwagen Meeuwenoord heeft

geïnvesteerd in een nieuwe aanhangwagen.

De aanhangwagen zal in combinatie met een

kraanwagen worden ingezet voor het transport

van bouwmaterialen en machines.

Klant tevredenheid onderzoek 
Uw mening telt! Wij hebben dit gepeild middels

een beknopte enquête. De uitslag is zeer

positief voor Meeuwenoord u geeft aan

tevreden tot zeer tevreden te zijn. In het drukke

voorjaar kan de flexibiliteit van de planning in

een enkel geval beter, maar men is hier over

het algemeen ook tevreden over en begrijpt de

omstandigheden. Iedereen die heeft

gereageerd zal in de toekomst gebruik blijven

maken van de dienstverlening van

Meeuwenoord en zal Meeuwenoord zeker

aanbevelen bij collega’s en bekenden.

Opmerkingen, opbouwende kritiek of tips zijn te

allen tijde welkom om de dienstverlening verder

te verbeteren. Wij willen iedereen danken voor

de vaak positieve en anders vaak opbouwende

bijdragen die zijn binnengekomen!

Bollen-op-pot seizoen

weer van start
Het is weer tijd om voor

de donkere winterse

dagen wat kleur in huis

te halen met vrolijke

bollen-op-pot. De

bloeiende bolletjes

passen in elk interieur.

Dat het seizoen weer is

gestart is duidelijk te

merken in onze

dagelijkse lijnen naar

de verschillende Flora

Holland veilingen.

Belangrijke informatie
voor de ochtendritten:

De karren dienen

uiterlijk 10:00 klaar te

staan voor aflevering

voor 14:00. Voor de

aflevering voor 12:00

dienen de karren

uiterlijk 8:00 klaar te

staan.

Hij is binnen, de HIAB MOFFETT! Met deze 4-weg

meeneemheftruck kunnen chauffeurs binnenkort

vrachten lossen, zonder op hulp te moeten

wachten. Hij past gemakkelijk achter een

vrachtwagen of trailer, zonder gebruik te maken

van kostbare laadruimte. Dit betekent meer

goederen vervoeren per rit. In een mum van tijd is

de meeneemheftruck losgekoppeld, zodat het

werk direct kan worden aangevangen. Wij zijn blij

met deze aanvulling in ons dienstenpakket en

beantwoorden uw vragen graag ten aanzien van

de inzet voor uw bedrijf.


