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Meeuwenoord Groep - Het is weer
voorjaar. Helaas wordt deze periode dit
jaar overschaduwd door de recente
ontwikkelingen van het corona virus. Dit
virus houdt de hele samenleving in zijn
greep. Ook onze eigen bollenstreek is in
mineur.
Geen
Keukenhof,
geen
Bloemencorso
en
alle
prachtige
producten die voortkomen uit onze streek
belanden massaal in de container. Met
pijn in ons hart staan we machteloos. Wij
wensen al onze sierteelt klanten sterkte in
deze moeilijke tijden. Boven alles wensen
wij iedereen veel gezondheid toe!
Corona virus – De overheid in Nederland neemt
steeds scherpere maatregelen om de verspreiding
van het virus zo veel mogelijk te vertragen. Ook
Meeuwenoord
neemt
daarom
verdere
maatregelen. We doen er daarnaast alles aan om
de continuïteit van onze activiteiten en
dienstverlening te blijven garanderen voor u als
klant. Wij volgen de aanbevelingen van de
overheid op de voet en zullen onze medewerkers
en alle personen op onze locaties en op kantoor
blijven
informeren
over
onze
preventie
maatregelen.

Meeuwenoord Recycling - Het voorjaar nodigt
uit om de schuur, het huis en de tuin
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!
Wij vragen u op dit moment containers middels
IDeal te betalen via onze website. Pinnen en
contant betalen willen wij voor u en onze
medewerkers vermijden. In verband met de
capaciteit willen wij u vragen tijdig uw
container te bestellen.

Collectief sierteelt– Dag en nacht combineren wij
karren, pallets en colli tot volle wagenlading. Wij
zijn de partner in bloemen én bloembollen
transport.

Mechanisatietentoonstelling 2020
Ook dit jaar waren we samen
met NWH Jobs van de partij.
Onder het genot van een koffie
of biertje werd 2019 geevalueerd
en vooruitgekeken naar 2020. We
kijken tevreden terug op deze
beurs. Dank voor uw komst!
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
kooi aap rijdt naar iedere gewenste loslocatie. Op deze wijze heeft
Meeuwenoord voor ieder werk een oplossing en kunnen wij iedere klus aan.

Hijswerk - De machinisten van Meeuwenoord zijn in het bezit van 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 gebruik
van een jib kan de kraan ook in de gewenste hoeken komen.

