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Meeuwenoord Groep - Het is weer
voorjaar! Tijd om te gaan genieten van
de vele frisse kleuren en geuren die dit
jaargetijde met zich meebrengt. Het is erg
druk met het transport van bollen op pot
naar de veilingen en de directe handel.
Ook de overige handel begint flink toe te
nemen en zal eerdaags zijn hoogtepunt
bereiken. Voor de sierteelt is dit de drukste
periode in het jaar en we maken flink wat
overuren om al deze mooie producten
tijdig bij de klant te krijgen. Binnenkort zal
Keukenhof haar deuren openen en zal
Meeuwenoord deelnemen aan de
bloemencorso 2019.

7. Collectief bloemen en bollen transport

Kortom, een prachtige tijd waarin sierteelt
centraal staat en de bollenstreek weer
flink op de kaart wordt gezet!

Meeuwenoord Recycling - Het voorjaar nodigt
ook uit om de schuur, het huis en
de tuin eens goed onderhanden te nemen.
Meeuwenoord heeft het breedste assortiment
in containers, voor iedere klus een oplossing!
Populair is de speciale container met laadklep
in combinatie met een bij te leveren kruiwagen
in bruikleen. Vraag naar de mogelijkheden. Wij
leveren op maat en denken graag met u mee!

Partner voor iedere aannemer
De machinisten van
Meeuwenoord assisteren
geregeld met klussen als de
opbouw of aanbouw van een
huis. Voor ieder werk hebben
wij de juiste kraan, van licht
tot zwaar! Uiteraard is dit
goed te combineren met de
afvoer van afval.

Collectief
sierteelt–
Dag
en
nacht
combineren wij karren,
pallets en colli tot volle
wagenlading. Wij zijn
de
specialist
in
bloemen én bollen
transport met dagelijks
meerdere lijndiensten
naar alle veilingen en
bollengebieden.

Mechanisatietentoonstelling 2019
Ook dit jaar waren we samen
met NWH Jobs van de partij.
Onder het genot van een koffie
of biertje werd 2018 geevalueerd
en vooruitgekeken naar 2019. We
kijken tevreden terug naar deze
beurs. Dank voor uw komst!

Strand in zicht – Met dit speciaal breedte
transport met Pilot begeleiding kwam het
strand gevoel al even om de hoek kijken.
Het mooie weer maakte het compleet.

Transport
bouwmaterialen
–
kooiaap, stenentrailer en autolaadkraan Meeuwenoord is de
juiste partner voor het transport
van bouwmaterialen. Met de
juiste
kraan
kunnen
de
goederen op de bouwlocatie,
maar ook bijvoorbeeld in de
(achter)tuin of het dak worden
gelost op de juiste plek. De
kraan kan zo nodig worden
uitgerust met stenen klem of
pallet haak. De kooiaap rijdt
naar
iedere
gewenste
loslocatie. Op deze wijze heeft
Meeuwenoord voor ieder werk
een oplossing en kunnen wij
iedere klus aan.

Inpandig hijswerk - De machinisten van
Meeuwenoord bezitten een TCVTcertificaat, beter bekend als het ‘hijsbewijs’.
Omdat veiligheid op de werkplek belangrijk
is, is het team ook in het bezit van het
certificaat Basisveiligheid VCA. Naast het
‘buitenwerk’ zijn onze autolaadkranen ook
uitermate geschikt om intern hijswerk mee
te verrichten. Door het jib kan de kraan ook
in de gewenste hoeken komen.

