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Wegens vakantie geopend

Vestiging
Pijnacker-Nootdorp
Ambachtsweg 31
2641 KS
Pijnacker

Vestiging Westland
Monsterseweg 33A
2685 LM
Poeldijk

We zijn blij dat we u kunnen melden dat er komende periode
gewoon wordt doorgewerkt. Afgelopen jaren bemerkten we al,
dat het in de bouwvakantie steeds drukker werd. We zijn nu op
het moment aangekomen dat we helemaal niet meer dicht gaan.
Inmiddels zijn de eerste medewerkers van ons al op vakantie en
de laatste gaan pas in september. Door de gespreide vakantie
kunnen we u gewoon van dienst zijn.

We zijn te bereiken via 015-3696134 en 0174-721032
Voor degene die wel op vakantie gaan, wensen we u alvast een
fijne vakantie en hopen ook na deze periode weer prettig zaken
te doen.

Bedrijfsuitbreiding
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden in het Westland
hebben we daar sinds februari 2016 een tweede vestiging in
Poeldijk. Het betreft hier een opslagterrein van ruim 4000 m2 en
een kantoor met loods. Doordat we ook vanuit Poeldijk operationeel zijn, kunnen we nog sneller schakelen en toch brandstof
besparen. Daallin heeft sinds juni dit jaar ook in het weekeinde
de verantwoording om in het Westland rioolproblemen op te lossen. We deden dit al in Zoetermeer en Lansingerland en zijn blij
dat we nu ook in het Westland deze opdracht hebben gekregen.
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Daallin blijft maatregelen nemen om CO2 te
reduceren

De Doelstelling van ons is om in
2020 10% minder uitstoot te hebben dan in 2012. Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet. Om dit te bereiken
hebben we verschillende acties
openstaan. Momenteel is er weer
een groep medewerkers een cursus zuinig rijden aan het volgen.
Uit de cursus van vorig jaar is
gebleken dat dit helpt om zuiniger te rijden. Daarnaast zijn we
aan het inventariseren of het mogelijk is om ons nieuwe pand in
het Westland van zonnepanelen
te voorzien. Om grote stappen te
zetten willen we voor 2020 ons
gehele wagenpark voor euro 6
motoren inwisselen. De eerste
vrachtwagen en bus met deze
motor is hiervan afgelopen week
besteld. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier foto’s van te
presenteren.

Daallin, in de grond een goede zaak

