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Wij wensen u een sfeervol kerstfeest
en een voorspoedig 2022!

Volg ons ook op LinkedIn:

www.linkedin.com/company/meeuwenoord
In dit nummer o.a.:

Ook het einde van dit bewogen jaar komt in
zicht!
Door de Covid-19 pandemie zal iedereen
2020 en 2021 zo snel mogelijk achter zich
willen laten. Ook op ons bedrijf heeft Corona
impact gehad. Desalniettemin hebben wij
met alle collega’s de schouders eronder
gezet en zijn we vrijwel 24 uur per dag, 7
dagen per week onderweg geweest. Wij
danken iedereen voor het in ons gestelde
vertrouwen. Voor 2022 staan wij weer voor u
klaar als full service transport & recycling
partner. Voor nu wenst het volledige team
van Meeuwenoord u een fijne en gezellige
periode toe met vooral een goede
gezondheid en veel zakelijke voorspoed!
(Inter)nationaal
In de regel transporteren en hijsen wij met
onze wagens nationaal. Daarnaast zijn we
geregeld in Duitsland en België te vinden. De
retourvracht uit Denemarken met kerstbomen
was dus een vracht die we nog niet eerder
hadden vervoerd. Mogelijk is de kerstboom
die bij u staat dan ook hoogstpersoonlijk door
ons naar Nederland gebracht 
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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
te merken in onze dagelijkse
lijnen naar de verschillende
Flora Holland veilingen.

Belangrijke informatie:
De karren dienen uiterlijk
10:00 uur klaar te staan om
aflevering voor 14:00 uur te
garanderen.
Voor de aflevering voor
12:00 uur dienen de karren
uiterlijk 8:00 uur klaar te
staan.
Verder dient het avond en
nacht transport uiterlijk 17:00
uur te worden opgegeven
om tijdig te kunnen
verwerken.

Meeuwenoord Recycling
Door
verantwoorde
inzameling, sortering en
verwerking creëren wij
nieuwe grondstoffen. Op
deze wijze zetten wij ons
dagelijks in voor de
transitie naar een volledig
circulaire economie. Door
de grote verscheidenheid
aan containers kunnen wij
op iedere vraag inspelen.
Wij regelen het!

Volg ons ook op LinkedIn: www.linkedin.com/company/meeuwenoord
Meest diverse wagenpark, alles kan!
Wij beschikken over een zeer divers
wagenpark wat maakt dat wij vrijwel
iedere klus kunnen klaren. Plaatgesloten,
zeilen, gekoeld, verwarmd, op hoogte,
over water. Je kan het zo gek niet
bedenken, maar wij regelen het!

Assistentie hijswerk en een schone werkplek!
Als dienstverlener willen wij graag totaal partner zijn. De
bouwmaterialen halen wij op bij de producent, vervolgens
assisteren wij op locatie bij het plaatsen. Zo nodig met
glaszuiger of pallet haak. Afval dat vrij komt nemen wij direct
retour. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van bijvoorbeeld
een kantelbakje of hijscontainer. Dit zorg voor minder
transportbewegingen, minder CO2 en een schoon werkadres.
Denk daarnaast aan de Arbo technische voordelen!

