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Ook deze zomer staan we voor u klaar om u te ontzorgen! Wij zullen ons

nog meer gaan toeleggen op onze drie specialismen, te weten het

(geconditioneerd) transport van bloembollen en vaste planten,

autolaadkraan transport en hijswerk en afval- en container transport.

Geen opdracht is onmogelijk en met de hulpstukken die wij in huis

hebben kunnen wij met onze autolaadkranen op plekken komen waar

je het niet verwacht. Uiteraard kunnen wij vrijgekomen afval direct

afvoeren naar onze sorteerlocatie, maar we kunnen natuurlijk ook een

van onze handige containers neerzetten. Denk ook eens aan een

magazijncontainer voor opslag op het werk, al dan niet ingericht met

stelling en elektriciteit.

Iedere dag combineren wij ladingen bloembollen tot volle vrachten

waarbij onder meer op colli, kuubkist en pallet basis kan worden

vervoerd. Wij zijn dagelijks te vinden in alle bollengebieden!

Op onze locatie aan de Schippersvaartweg nemen wij vrijwel alle

soorten afval in die bij u vrijkomen. Zo nodig sorteren wij deze

machinaal naar de juiste stroom, met als doel om alle vrijkomende

stromen uiteindelijk weer om te zetten in de grondstoffen voor morgen.

Op deze wijze streven wij naar een 100% circulaire economie.
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Stoppen veilingvervoer

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen in het veiling transport in een

stroomversnelling gekomen. Dit uit zich, onder andere, in digitalisering, steeds

meer ‘just in time’-leveringen, de versnippering van volumes en steeds groter

wordende kostenstijgingen. De consolidatie van de grotere inkoop partijen in de

markt versterkt deze ontwikkelingen.

Om ervoor te zorgen dat wij voor al onze specialismen de juiste aandacht

kunnen blijven geven hebben we besloten om per 20 juni jl. te stoppen met het

transport van veilingkarren van de kweker naar de verschillende Royal Flora

Holland veilingen. Met Van der Slot Transport zijn afspraken gemaakt over de

voortzetting van deze activiteiten en inmiddels heeft deze overgang naar

tevredenheid van alle partijen plaatsgevonden. Zo zijn er ook collega’s en

materiaal overgegaan. Wij willen de klanten die het betreft nogmaals, ook via

deze weg, hartelijk danken voor de jarenlange relatie.

http://www.meeuwenoord.nl/


Meeuwenoord Recycling –

Ook dit voorjaar was o.a. de afzet container

met laadklep en kruiwagen uitermate populair!

Wij verkopen bij Meeuwenoord ook producten

als tuinaarde, ophoog zand en compost. Dit kan

in de container, los gestort of in big bag!

Ontspannen in de zomer We hebben weer de

nodige decor stukken voor attracties mogen

transporteren in het voorjaar. Misschien komen

jullie ze wel tegen als jullie op pad gaan. Geniet

van de zomer en hopelijk schijnt de zon geregeld!

Dakkapellen –

Wij plaatsen op dit moment bijna iedere dag wel

een dakkapel voor onze klanten. Deze dakkapel

van 10 meter breed sprong er toch wel tussenuit.

Onze machinisten hebben de juiste papieren en

ervaring om dit soort klussen tot een succes te

maken. Zo ook deze!

Meeuwenoord Vervoer –

Onlangs een mooie klus mogen uitvoeren aan

de Singel in hartje Amsterdam. Wij zijn met onze

vakmensen de ideale partner voor utiliteitsbouw

en woningbouw!


