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Voorwoord

Nieuwe hal /
wassen / tanken

Op- en overslagloods
In de nieuwe hal zullen we onze
overslagactiviteiten concentreren
en een deel zal beschikbaar zijn voor
opslag. De hal is circa 70 meter lang,
43 meter breed en 8 meter hoog. De
vloerbelasting is van een zeer hoog
niveau zodat we ook zeer zware producten kunnen opslaan en op hoogte
kunnen zetten.

verbranding sneller en vollediger.
Dit alles laat zich vertalen naar een
motor die efficiënter en dus zuiniger
en schoner loopt.
Door een geavanceerd kaartsysteem
kunnen we alle tankbewegingen
gelijk koppelen aan het voertuig
dat getankt heeft en zodoende alle
gebruikgegevens van het specifieke
voertuig inzichtelijk te krijgen.

De hal is duurzaam gebouwd, dit
betekent dat de materialen die gebruikt zijn geheel te recyclen zijn volgens het cradle tot cradle principe. In
het pand is de zogenoemde `slimme`
verlichting aangebracht waardoor er
alleen bij beweging licht zal schijnen.

Wasstraat
Het wagenpark is het visitekaartje
van ons bedrijf en een schone wagen
is daaraan inherent. Door het wassen
nu in eigen beheer te nemen kunnen
we de auto`s frequenter wassen en
zo een schoner wagenpark in kunnen
zetten.
De auto`s worden gewassen met het
regenwater wat opgevangen wordt
via de waterafvoer van de hal. Het
regenwater wordt opgeslagen in een
grote ondergrondse tank.
De wasinstallatie is geschikt om alle
type vrachtwagens te wassen.

Tankstation
Tanken in eigen beheer scheelt extra
kilometers hetgeen een efficiëntere
planning oplevert.
We hebben gekozen voor een ondergrondse installatie met een capaciteit van 50.000 liter.
Ons eigen pompstation maakt gebruik van Traxx diesel in plaats van
de reguliere autodieselolie. Traxx
diesel is een verbeterde EN590 diesel,
speciaal ontwikkeld voor gebruik in
zware dieselmotoren. Dankzij zijn
sterke reinigende werking en extra
hoog cetaangetal van 55, blijven
injectoren schoner en verloopt de

Terreinverharding
Vanwege de nieuwe hal hebben we
gelijktijdig 4000 m2 terrein verhard
en een deel van ons terrein opnieuw
geasfalteerd.

Volop overslag activiteiten in onze nieuwe loods.
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Geachte relatie,

meer informatie hierover.

Graag informeren wij u als relatie
over de ontwikkelingen binnen ons
bedrijf. De tijden zijn nog steeds erg
weerbarstig, de politiek heeft zijn zaken vooralsnog niet op orde en zicht
op structureel economisch herstel
blijft uit. Al met al geen gemakkelijke
tijd voor alle partijen.

Op het gebied van nieuwe klanten
hebben we medio dit jaar het eigen
vervoer van Wadro B.V. met diverse
vestigingen in en om Drachten
overgenomen. Hierdoor wordt onze
uitgaande vervoersstroom vanuit
het Noorden verder versterkt. Tevens
hebben wij door deze verwerving
nu de beschikking over trekkers met
kranen achter de cabine. Dit zorgt
voor een verdere diversiteit van ons
wagenpark.

Toch weten we deze lastige omstandigheden goed te pareren doordat
we enerzijds nieuwe klanten aan ons
weten te binden en blijven investeren in bijvoorbeeld nieuw materieel. Hierdoor kunnen we onze hoge
kwaliteisstandaard continueren
voor onze klanten. Anderzijds door
onze spreiding in diverse marktsegmenten en een steeds verdergaande
specialisatie.
Dit jaar is onze nieuwe opslaghal opgeleverd wat een professionalisering
van onze opslag- en overslagactiviteiten zal betekenen. Er is een nieuwe
hal van circa 3000 m2 gerealiseerd
met daaraan gekoppeld een was- en
tankstation. Deze investering zorgt
ervoor dat we meer ruimte hebben
voor onze groupage activiteiten welk
nog steeds groeiende is. Ook kunnen
we nu meer mogelijkheden bieden
op het gebied van warehousing door
deze uitbreiding. In deze nieuwsbrief

Op automatiseringsgebied zullen
onze klanten eind dit jaar de vervoersopdrachten digitaal kunnen
volgen middels track & trace.
Ook in ons duurzaamheidbeleid zien
we dat allerlei nieuwe ontwikkelingen en investeringen een positieve
invloed hebben en we ons Lean and
Green Award meer dan waard zijn.
Al met al weer genoeg positieve ontwikkelingen binnen ons bedrijf!
Tenslotte willen we u van harte uitnodigen om ons bedrijf te bezoeken
op de open dag die gehouden wordt
op zaterdag 22 september.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Arjen Tulner, Theo van der Werff
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Duurzaam
ondernemen

Groene energie
Om de duurzaamheidstrategie van
Van der Werff Logistics ook in 2012
verder uit te werken zijn we begin dit
jaar overgestapt op groene energie
van Essent. Hiermee draagt Van der
Werff Logistics bij aan opwekking
van energie uit duurzame bronnen

zoals windenergie, waterkracht,
zonne-energie en bio-energie. Door
deze energie wordt gewerkt aan een
schonere toekomst.
Investeringen ook gericht op
duurzaamheid
Zoals eerder genoemd zijn onze
investeringen gericht op duurzaamheid zowel qua milieu als economische levensduur. We maken gebruik
van “slimme” verlichting, vangen
het regenwater op en geven het een
nieuw leven in de wasstraat.
Ook hebben we een Eco - assistent
op de nieuwe boordcomputers gezet,
deze geeft ‘punten’ voor onder andere snelheid, toerental, anticipatie
en stationair draaien. Hoe minder
punten hoe beter de chauffeur omgaat met deze onderwerpen.
Tevens hebben we een start/stop
systeem ingebouwd in de vrachtwagens ten behoeve van het reduceren
van de CO2 uitstoot door middel
van brandstofbesparing. Wanneer
een auto enkele minuten stationair
draait gaat de motor vanzelf uit.

Opslagmogelijkheden
Vanwege de uitbreiding kunnen we nu circa 5000 m2 binnenopslag ruimte beschikbaar stellen. Deze ruimte is
zeer geschikt voor bedrijven
die ook gebruik willen maken
van onze logistieke dienstver-

lening. Denk aan transport,
inzet zware heftrucks en onze
containerterminal. Mocht u
interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met Arjen
Tulner (arjen@vdwerff.nl).

Eerste Friese
Bio- LNG tankstation
in Heerenveen
Na een voorbereiding van ruim een
jaar zijn er concrete plannen om een
Bio-LNG tankstation voor vrachtwagens in Heerenveen te vestigen. Het
project wordt financieel ondersteund
door Provinsje Fryslân en gemeente
Heerenveen. Bio-LNG is vloeibaar
biomethaan, gemaakt van biogas dat
ontstaat bij vergisting van organisch
afval.
Het gaat om een proefproject van
een consortium met diverse transportbedrijven waaronder Van der
Werff Logistics, diverse marktpartijen
en overheidsinstanties. Het project
wordt gesteund door de Ondernemers Kring Heerenveen.
Er zal door de betrokken partijen
geïnvesteerd worden in een aantal
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Volvo dual fuel vrachtwagens. Deze
beschikken over recentelijk ontwikkelde motoren die rijden op een
mengsel van ongeveer 75 % Bio-LNG
en 25 % dieselolie.
Groot voordeel van het rijden op
Bio-LNG is de sterk gereduceerde
uitstoot van CO2 en andere milieuvervuilende verbrandingsgassen.
Het laatste is vooral belangrijk in
stedelijke gebieden. Ook economisch
is het interessant vanwege de sterk
gestegen prijzen van dieselolie. Bij
succes is het de bedoeling in Friesland meerdere Bio-LNG tankstations
te bouwen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambitie van Provinsje
Fryslân om meer duurzame energie
in te zetten voor mobiliteit.
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Social media
Van der Werff Logistics is actief op
Twitter, Fabebook, LinkedIn en heeft
een eigen YouTube-kanaal waar
filmpjes terug te vinden zijn over
onze activiteiten. Op Twitter ontstaat
een leuke interactie met bedrijven en
personen waar we een relatie mee
hebben en leidt tot informatie

uitwisseling maar ook bijvoorbeeld
tot sales leads.
Op de startpagina van website www.
vdwerff.nl staan alle 4 buttons vermeld waardoor u met één druk op
de knop naar de diverse social media
kan klikken.

Uit de `oude doos`

Brandstofhandelaar
In 1979 bouwde Van der Werff Logistics een nieuwe opslagloods achter
de voormalige zuivelfabriek in Reduzum waar het bedrijf toentertijd was
gevestigd. De sloop van een gedeelte
van de fabriek en het bouwrijp maken werd in eigen beheer uitgevoerd
in de bouwvakvakantie.
Tijdens deze werkzaamheden werden we door een oud werknemer van
de zuivelfabriek gewezen op een plek
waar volgens hem in een grote diepe
waterput steenkool lag opgeslagen.
Dit was volgens hem in de oorlog
met kruiwagens in de waterput
gestort voor eventuele schaarste.
Hierna is er opdracht gegeven aan de
nog aanwezige kraanmachinist om
dan toch maar even te graven. En tot
onze grote verbazing, bij de eerste
haal van de kraan, kwamen de prachtige glimmende kolen te voorschijn.
In een mum van tijd hadden we
onze beide kiepauto`s geladen met
steenkool.

Op dat moment was het vrijdagmiddag 17:00 en was ik brandstofhandelaar. De beide kippers moest `s
maandags weer rijden in de bouw en
moesten dus dit weekend wel weer
leeg. Na heel veel telefoontjes, het
was inmiddels half twaalf, kwam ik
in contact met de directeur van de
Stoomtrein Hoorn – Enkhuizen. Deze
man was zeer geïnteresseerd en de
koop was snel gesloten.
Twee bereidwillige chauffeurs brachten de kolen op zaterdag even naar
Hoorn en kwamen terug met een
plastic zak vol klein geld, opbrengst
van de treintoeristen.
Op de foto, genomen op de afsluitdijk, de chauffeurs Rudy Terpstra en
Theo van der Werff onder weg met
de kolen.
Jouke van der Werff.

Dode hoek

De kinderen van de Dr. E.A. Borgerschool in Joure
weten na het bezoek van onze chauffeur Ate
Atsma precies wat de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens
inhoudt. In februari heeft Ate met de vrachtwagen
de schoolkinderen uitgelegd waar de dode hoek van
een vrachtwagen zit en wanneer de chauffeur geen
of slecht zicht heeft op het overige verkeer waaronder
schoolgaande kinderen. Deze kinderen zijn zich nu bewust van de gevaren en zullen zich direct het bezoek van
Ate herinneren als zij met vrachtwagens in het verkeer
te maken krijgen. We steunen dit initiatief en stellen
daarom graag een vrachtwagen voor dit soort doeleinden ter beschikking.

Onze chauffeur Ate Atsma geeft uitleg

Chauffeursdag MBO
zaterdag 31 maart
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief volgen een groot aantal chauffeurs een MBO opleiding. Op zaterdag 31 maart jl. hebben onze MBO-ers
hun praktijkgedeelte afgerond met
een geslaagde chauffeursdag. Tijdens
deze dag heeft men deelgenomen
aan 4 onderdelen: LifeStyle, Schadepreventie, Verkeer en Arbeidstijdregeling en de Instructie boordcomputer / digitale tachograaf.
LifeStyle
Gezondheid wordt vaak ervaren als
een vanzelfsprekend iets. Tot er iets
voorvalt waardoor je je realiseert dat
het je belangrijkste bezit is. Vanuit
deze gedachte willen we werken
aan de kwaliteit van leven. Logisch
natuurlijk, maar toch is het in de
praktijk niet altijd even makkelijk
om een gezonde levensstijl na te
leven. Het is de kunst en uitdaging
om hier dagelijks bij stil te staan en
aan te werken. Oftewel een juiste
balans te vinden tussen werk en

privé, activiteiten die energie geven
en activiteiten die energie vreten. In
de presentatie werd ingegaan op de
basisvereisten waarbij hij ook kort inging op de gevolgen wanneer je deze
basisvereisten niet nakomt. Gezond
eten oftewel gebruik van de juiste
brandstof, matig alcoholgebruik, niet
roken, want roken brengt de gezondheid ernstige schade toe en voldoende bewegen met aandacht voor de
juiste houding. Allemaal vanzelfsprekendheden. We weten het allemaal
wel en toch vinden we het moeilijk
om hier rekening mee te houden in
ons dagelijkse leven. Ondanks dat we
weten dat kosten bij verzuim, verlies
aan kwaliteit door verstoring van het
werkproces, vervangingskosten- en
inwerkkosten en een hogere verzuimpremie het gevolg zijn van een
ongezonde levensstijl.

Manouvreren onder toezicht van collega’s.
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Schadepreventie
Ik dacht…, Ik meende…, Ik verwachte…, Ik ging er vanuit dat…, deze
gedachtes gaan meestal vooraf aan
een schadegeval. De instructeur wees
meerdere malen op meten is weten
voorkomt de meest voorkomende
schades. Stap uit en bekijk de situatie
van dichtbij om vervolgens je manoeuvre uit te voeren.
Verkeer en arbeidtijdregeling
Hier werd de cursisten onderricht
gegeven in de gewijzigde verkeersregels en aandacht gegeven aan het
goed invullen van rijtijdenwetgeving.
Boordcomputer / digitale tachograaf
Tijdens dit onderdeel werd stilgestaan bij de invloed die de chauffeur
met de boordcomputer uitoefent
op de gegevens die wij beschikbaar
stellen aan onze klanten. Uit deze
boardcomputer worden bijvoorbeeld
de urenregistratie bijgehouden van
de chauffeurs, in onze tracking en
tracing hieraan gekoppeld. Etc.

Trucktour Bolsward
Zaterdag 9 juni

Elk jaar zijn we betrokken bij een aantal
trucktours Nederland. Afgelopen zaterdag
9 juni was het weer zover; de jaarlijkse
trucktour van Bolsward! Voor mensen met
een beperking om hun een onvergetelijke
dag te bezorgen! Van der Werff deed met
6 wagens mee; Gaele, Eddie, Willem, Gerrit, Dimitri en Kor. ‘S ochtends om kwart
voor 10 werd er vertrokken vanaf Heerenveen om richting Bolsward te gaan.
Eenmaal in Bolsward aangekomen was
er reeds een lange stoet vrachtwagens. In
totaal deden er 150 vrachtwagens aan het
spektakel mee!
De trucktour duurde ongeveer 2 uren en
ging van Bolsward naar Nijland waarna we binnendoor naar Scharnegoutum gingen en zo richting Itens, Oosterend, Wommels, Tzum, Witmarsum en
zo weer terug naar Bolsward. Eenmaal
weer aangekomen in Bolsward was er
nog een afterparty voor iedereen die
meedeed aan de trucktour om zo de
dag mooi af te sluiten! Al met al was dit
weer een geslaagde dag en dankbaar om
te doen.

Uit de ‘oude doos’

Op de Bedrijfswagen RAI 2012 keerde dit
jaar de DAF 2600 weer terug. De truck,
die bekend stond om zijn hoge mate van
chauffeurscomfort, werd op deze tentoonstelling in 1962 voor het eerst gepresenteerd. Van der Werff , destijds nog in
Wytgaard gevestigd, heeft in de jaren ’70
eveneens een DAF 2600 in het wagenpark
gehad. Deze truck had een 11,6 liter dieselmotor met 6 cilinders welke een vermogen van 169 kW leverde. In het wagenpark
van die tijd was dit de eerste vrachtwagen
die uitgerust was met een slaapcabine
en zeer modern vormgegeven was, zeker
in vergelijking met de andere trucks uit
dezelfde periode. DAF Trucks bouwde in
Eindhoven ruim 15.000 exemplaren van
dit type. Eind jaren ’70 werd afscheid genomen van de nummer 8, het kenteken is
nog actief bij de RDW, maar de status van
het voertuig is onbekend.

Nieuwe klanten

Zoals in het voorwoord al genoemd is het klantenbestand wederom uitgebreid.
Hieronder een uiteenzetting van een aantal nieuwe klanten:

WADRO B.V.
Zoals vermeld in ons voorwoord hebben we medio
dit jaar het eigen vervoer overgenomen van Wadro
met vestigingen in Drachten, Kootstertille en Schuilenburg. Het materieel bestaat uit circa 20 trailers
en 5 trekkers met kraan. De 3 chauffeurs van Wadro
zijn bij Van der Werff Logistics in dienst gekomen.
Alle uitgaande transporten in de Benelux worden
door ons uitgevoerd met open trailers eventueel
gelost met kraan, veelal op bouwlocaties.

MONIER B.V.
Per 1 januari 2013 zullen wij starten als huisvervoerder voor de fabriekslocatie Tegelen (Limburg).
Hiervandaan zullen wij alle uitgaande leveringen
gaan verrichten in de Benelux en Duitsland. Ons
specialisme, lossen op de bouw met een meeneemheftruck of kraan zal hier veelvuldig worden
toegepast. Ook zullen de leveringen te volgen zijn
met track & trace.

Wadro is een modern geoutilleerd bedrijf op het
gebied van prefab wapeningsconstructies, speciaalnetten, geknipt en gebogen wapening en
bouwstaalnetten. Zo vindt het knippen en buigen
van betonstaal grotendeels automatisch plaats.
Daardoor is een snelle en efficiënte productie van
zowel kleine als grote opdrachten mogelijk. Kijk
voor meer informatie op www.wadro.nl.

MONIER B.V. is de grootste dakpannenproducent ter
wereld. Naast een compleet assortiment dakpannen, afgestemd op de Nederlandse markt, worden
ook alle daksysteemcomponenten om een dak
conform Bouwbesluit af te werken geleverd. Voor
meer informatie over Monier kunt u ook kijken op
www.monier.nl.

ETERNIT NV
Voor Eternit NV uit het Belgische Kapelle-op-denBos verzorgen wij transporten vanuit diverse
fabrieken in Duitsland en België. De zendingen
worden veelal gelost met meeneemheftrucks.
Eternit NV is producent van dak- en gevelproducten
en bouwplaten. Kijk voor meer informatie op
www.eternit.be.

TRENDHOUT
Trendhout is een bedrijf wat hoogwaardige tuinproducten levert. Door hun eigen zagerij en timmerfabriek hebben ze het gehele proces in eigen
beheer. De producten worden afgezet bij timmer-,
bouw- en meubelbedrijven tot groothandels, tuincentra en de scheepvaart.

REMIX DROGE MORTEL BV / SAKRETE
DROGE MORTEL BV
Remix Droge Mortel BV ontwikkelt, produceert en
vermarkt hoogwaardige droge mortels voor de
professionele verwerker. Met een uitgebalanceerd
assortiment heeft Remix de perfecte mortel voor
vrijwel ieder bouwproject. Vanuit de geavanceerde
productielocatie te Ellertshaar, pal naast de zandwinning gelegen, levert Remix droge mortel producten in silo’s, big bags en zakken aan afnemers in
binnen- en buitenland. Door omvang, know how en
innovatieve productontwikkeling is Remix toonaangevend en trendbepalend in droge mortels.
Remix is daarnaast producent en licentiehouder
van Sakrete voor Nederland. Sakrete is een internationaal A-merk op het gebied van kant en klare
droge mortel met wereldwijd vele (productie)vestigingen. Kijk voor meer informatie op www.remix.nl
en www.sakrete.nl.

Bezegeling van de samenwerking met Theo van der
Werff, Arjen Tulner (beiden Van der Werff Logistics)
en Kees Huiden (Monier B.V.)

HUHTAMAKI NEDERLAND B.V.
Per 1 januari van dit jaar zijn we gestart met
werkzaamheden te verrichten voor Huhtamaki in
Franeker. Met volumecombi`s vervoeren wij op een
frequente basis diverse verpakkingen naar bestemmingen in België en Duitsland (Ruhr).

Remix en Sakrete zijn met Van der Werff Logistics
een partnership aangegaan voor alle deelzendingen vanaf de laadlocaties Ellertshaar en Hardenberg voor de gehele Benelux. Voor een efficiënt
laadproces wordt er gewerkt met diverse koppeltrailers. De deelzendingen worden veelal gelost met
meeneemheftrucks.

Huhtamaki speelt een toonaangevende rol in de
markt voor eierverpakkingen en fruit – en groenteschalen in geheel Europa. Voor meer informatie
kunt u ook kijken op www.huhtamaki.nl.

Van der Werff Logistics transporteert de groupage
zendingen in de gehele Benelux en er wordt veelal
gelost met meeneemheftrucks. Kijk voor meer
informatie op www.trendhout.nl

Scan de QR code om rechtstreeks
naar de website van Van der
Werff Logistics te gaan.

Wat is dit voor plaatje?
Een plaatje zoals dit hier wordt een “QR-code” genoemd. Het
geeft het web-adres (URL) weer, of een enkele HTML-pagina. Het
hier getoonde plaatje (de code) staat voor “http://vdwerff.nl”.

Wat u nodig heeft
• Een mobiele telefoon met een camera
•E
 en mobiele telefoon met toegang tot internet, voor als u
meteen online wilt gaan
• Een QR-codelezer op uw telefoon
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Open dag

Op zaterdag 22 september 2012 opent Van der Werff
Logistics de deuren voor haar relaties, leveranciers
en andere geïnteresseerden. De uitnodigingen
zijn inmiddels verstuurd en verwelkomen u dan
ook graag op ons bedrijf tussen 11:00 en 17:00 uur.
De uitnodigingen zijn uiteraard bedoeld voor alle
mensen in uw organisatie die interesse in ons bedrijf hebben.

Scania 143

Onlangs hebben we een Scania 143 (met voorloopas) met
een V8 motor geheel gerenoveerd en in gebruik genomen.
In ons bedrijf maakten we altijd al gebruik van enkele
oldtimers van Jouke van der Werff in de piektijden. Deze
auto is maar liefst 20 jaar oud en is een erg mooi visitekaartje geworden. Vaste chauffeur is is Jitse Terpstra.

Deze dag hebben we georganiseerd om u onze
nieuwe op- en overslaghal te laten zien, ons diverse
materieel en uiteraard de containerterminal. Er
zullen deze dag ook diverse demonstraties zijn om
u zo een impressie te geven van de werkzaamheden
van Van der Werff Logistics.

Uitnodiging

Open Dag
22 september 2012

Van der Werff Logistics in BEELD
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Afdelingen
Directie:

Bouw relatiedagen Hardenberg

Ook dit jaar zijn wij weer
aanwezig op de Bouwbeurs
in Hardenberg. Op deze beurs
zijn vele producenten uit de
Benelux aanwezig om hun
producten te tonen. Doordat
dit een beurs is die goed
aansluit bij onze doelgroep zijn
wij hier ook aanwezig. Graag
verwelkomen wij u daar.

De relatiedagen worden
gehouden op 9, 10 en 11 oktober.

Afdeling Customer Service:
Mark Remmelts: 0513-648 258,
mark@vdwerff.nl
Jinny Hoekstra: 0513-648 583,
jinny@vdwerff.nl
Albert Dijkstra: 0513-646 184,
albert@vdwerff.nl
Roeland Flobbe: 0513-657 870,
roeland@vdwerff.nl

Wilt u nog een uitnodiging
ontvangen dan kunt u zich
aanmelden via email aan
arjen@vdwerff.nl.

Afdeling Planning:

Logistieke dienstverleners
Van der Werff Logistics is een logistieke dienstverlener waarbij de activiteiten transport, op- en overslag gerekend kan worden tot haar hoofdtaak. Deze operationele taken vinden plaats vanuit de hoofdvestiging in Heerenveen. Daarnaast beschikken wij over standplaatsen in Steenwijk, Harderwijk, Winterswijk, Gemert, Tegelen en Hulst (ZL).
Onze werkzaamheden zijn
onder te verdelen in de volgende
marktsegmenten:
• Bouwmaterialen groupage
• Groupage (zendingen met
afwijkende maten)
• Volume transport
• Exceptioneel transport
• Trucks met kranen
• Meeneemheftrucks
• Warehousing
• Op- en overslag
• Orderpicking
• Containerterminal
Het bedrijf exploiteert verschillende
type vrachtwagens te weten:
• Trucks en opleggers met kranen
• Open vlakke opleggers en
semidiepladers
• Open megatrailers
• Uitschuiftrailer

Theo van der Werff
(Operationeel Directeur): 0513-657 872,
theo@vdwerff.nl
Arjen Tulner (Commercieel Directeur):
0513-657 871, arjen@vdwerff.nl
Jouke van der Werff (Commissaris):
0513-648 788, jouke@vdwerff.nl

• Eurodiepladers
• Eigen begeleiding speciaal
vervoer
• Citytrailers
• Containerchassis
• Gesloten schuifzeilen opleggers
80 m3 tot 100 m3
(tautliners en megatrailers)
• Volume combinaties (120 m3)
• LZV (lange zware voertuigen
(160 m3)
Een groot gedeelte van dit
wagenpark is uitgerust met
losmogelijkheden zoals bijvoorbeeld
een meeneemheftruck of
hydraulische kraan.

(afwijkende maten)
• Agrarische producten en
machines
• Isolatiemateriaal
• Rubber en kunststoffen
• Prefab elementen (beton en hout)
• Verpakkingen
• Betonproducten
• Industriële producten
• Pallet goed (afwijkende maten)
• Volume transporten
• Distributie vervoer
• Dedicated vervoer
• Wapeningsstaal
• Exceptioneel transport
• Containerlijn Heerenveen Rotterdam - Heerenveen

Als belangrijkste deelmarkten/
producten kunnen worden genoemd:
• Bouwmaterialen
• Groupage diverse producten

Tevens exploiteren wij een 70 ton
weegbrug en beschikken over ruime
opslagvoorzieningen zowel buiten
als binnenopslag.

Auke Kramer: 0513-648 148
auke@vdwerff.nl
Dirk Broos: 0513-648 025
dirk@vdwerff.nl
Johan Arendz: 0513-653 499
johan@vdwerff.nl
Tjeerd Koehoorn: 0513-648 123
tjeerd@vdwerff.nl

Afdeling Administratie:

Bert Bosma (controller): 0513-657 875,
bert@vdwerff.nl
Jan Jorna (facturatie): 0513-657 876,
jan@vdwerff.nl
Trijntje de Vries (facturatie):
0513-648 788, trijntje@vdwerff.nl

Afdeling kwaliteit & automatisering:
Ronald de Jaeger: 0513-657 873
rdejaeger@vdwerff.nl

Afdeling P&O:

Pamela Maltha: 0513-657 874
pamela@vdwerff.nl

Afdeling Werkplaats:

Anthon de Jaeger (werkplaatschef):
06-29094758, werkplaats@vdwerff.nl

Afdeling Op- en overslag:
06-53728753, loods@vdwerff.nl

Afdeling Containerterminal:

06-21583488, containers@vdwerff.nl

Aan en afmelden:

Aan of afmelden van de AAN[KOPPELEN!] Nieuwsbrief kunt u doen door een bericht te sturen
naar arjen@vdwerff.nl met als onderwerp Aan
of afmelden. U kunt natuurlijk ook bellen met de
redactie op 0513 - 657 871

Colofon:

AAN[KOPPELEN!] deze nieuwsbrief is een uitgave

van Van der Werff Logistics BV en wordt
verstuurd per e-mail en als gedrukte versie.

Vormgeving en druk:
Drukkerij Banda te Heerenveen
Redactie & fotografie:
Van der Werff Logistics
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van Van der Werff Logistics.

AAN[KOPPELEN!]

najaar 2012
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