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Terugblik bloembollen en zomerbloemen seizoen, vooruitblik naar het najaar
Meeuwenoord Vervoer rijdt dag en nacht. Bij Meeuwenoord is er traditioneel veel aandacht voor sierteelt en

groen vervoer. Wij zijn sterk in collectief bloemen, planten en bloembollen transport waarbij we het aanbod van

onze klanten combineren tot een gezamenlijke lading. Dagelijks naar alle veilingen en bollengebieden met
kennis van zaken. September is démaand voor de zomerbloemen, dus we zitten nog volop in de drukte.
Nu de herfst zijn intrede gaat doen is het ook zaak om alles in gereedheid te brengen voor het najaar en het

buitenlandseizoen. In de bouw worden mooie projecten gerealiseerd, waarbij we de klant ontzorgen met

transport, hijswerk en afvoer van afval. Van groot bouwbedrijf tot ZZP’er, wij maken het waar!

Herfst 2019
Speciaal transport en hijswerk
Meeuwenoord bestaat bijna 115 jaar en

heeft ruime ervaring in het transporteren,

hijsen en verplaatsen van grote of zware

ladingen. De autolaadkranen zijn voorzien

van opties, zoals fly jibs en lieren,

waardoor een optimale inzet mogelijk is

en waarbij lossen op lastig bereikbare

plaatsen mogelijk is. Meeuwenoord is

specialist in het (ver)plaatsen van zware

machines, bouwketen, het plaatsen van

kozijnen, glas, gevelelementen maar ook

het plaatsen van hottubs, dakkapellen en

nog veel meer. Daarnaast worden de

kranen gebruikt om op hoogte afval in te

zamelen. Wij werken veel voor

bouwbedrijven, producenten van kozijnen

en gevelelementen, schildersbedrijven,

steigerbouwers en machine fabrieken.

Volg ons vanaf nu ook op LinkedIn: www.linkedin.com/company/meeuwenoord

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


De kooiaap is een goed alternatief voor moeilijk bereikbare plaatsen of voor snel en zelfstandig laden en lossen. Denk aan bouwmaterialen, steiger

materiaal, maar zelfs voor het plaatsen van een hot tub kan de kooi aap (met handig hulpmiddel) goed van pas komen!

ISO 9001

De jaarlijkse controle van

ons kwaliteit systeem Iso-

9001 en VCA was

succesvol!

Shanty koren festival 2019
Op 17 augustus jl. vond dit gezellige evenement

weer plaats in de straten van Noordwijkerhout,

mede mogelijk gemaakt door Meeuwenoord

Vervoer.

Container met handige

laadklep
Bij Meeuwenoord denken

we graag mee met de

klant. Niet alleen kunt u

bij ons een container

bestellen met handige

laadklep. Ook leveren wij

er op verzoek een

kruiwagen in bruikleen bij.

Dit is wat ons betreft

meedenken met de klant

en innoveren . Daarnaast

hebben wij het grootste

assortiment in maten

containers. Wij staan voor

u klaar om te assisteren!


