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Na de corona jaren zou 2022 weer het eerste enigszins

‘normale’ jaar gaan worden. Het tegendeel is uitgekomen

met een oorlog op het Europese continent en een inflatie die

naar grote hoogte stijgt. Het is voor iedereen moeilijk om in dit

soort tijden koers te houden en vooruit te kijken, ook voor de

sectoren waarin wij actief zijn. We blijven echter onverminderd

onderweg voor onze klanten en alle collega’s hebben dit jaar

nog weer een stap harder gezet om onze doelen en de

doelen van onze klanten te realiseren.

Wij danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen.

Voor 2023 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!

Wij wensen u een sfeervol kerstfeest
en een voorspoedig 2023!

Tijdelijke opslag nodig? – VRS containers
Tijdelijk goederen opslaan op het werk? Met de

opslag containers van Meeuwenoord Recycling

is dat geen probleem. Deze opslagcontainers

zijn voorzien van een inbraak werend

veiligheidsslot, stellingen en verlichting +

wcd/aardlek. Verschillende bouwers maken

reeds met tevredenheid gebruik van deze

containers! Wellicht een keer proberen?

http://www.meeuwenoord.nl/


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. Vraag naar de mogelijkheden!

One-stop shop, hijswerk en afvoer afval!
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, steker, evenaar, stenen

klem 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!

Kosten stijging transport 2023
De kosten voor het wegvervoer in 2023 zullen

fors stijgen met 8,0 % tot 11,3%, exclusief

brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het

rapport 'Kostenontwikkelingen in het

wegvervoer 2022-2023' van onderzoeksbureau

Panteia. Alle voornoemde kostenstijgingen zijn

exclusief brandstofkostenontwikkeling, zo meldt

TLN. Het grootste aandeel in deze kosten stijging

heeft de loonsverhoging op basis van de

geldende cao van 7,5% per 1 januari en de

eenmalige uitkering van 250,- per werknemer in

dezelfde maand. Andere factoren zijn

afschrijvingskosten, verzekeringskosten en

kosten reparatie en onderhoud.

http://www.linkedin.com/company/meeuwenoord

