Profiteer!
Wil je profiteren van het gemak van
Jongeneel Services? Ga dan naar:
www.jongeneel.nl/services
en bekijk de mogelijkheden, of neem
contact op met je dichtstbijzijnde
Jongeneel vestiging.

Direct regelen?
Bel jouw
Jongeneelvestiging.

www.jongeneel.nl/services

Jouw voordeel
◆ Je krijgt het juiste materiaal in de juiste
hoeveelheid, precies op maat en op de
plek en de tijd waarop jij het nodig hebt.
◆ Je bespaart veel tijd die nodig is voor
de logistiek van het organiseren en
ontvangen van leveringen.
◆ Je bespaart veel geld door leveringen
precies op maat. Hierdoor heb je geen
overgebleven materiaal dat je moet
afvoeren of opslaan.
◆ Je hoeft niet te investeren in
vervoermiddelen die je maar tijdelijk
nodig hebt.
◆ Je hoeft geen speciale maatregelen te
nemen om stofoverlast te voorkomen onze pakketleveringen voldoen aan de
regels voor stofvrij bouwen en dit
bespaart je kostbare arbeidsuren.
◆ Je krijgt meer rust, ruimte en overzicht
op jouw bouwplaats. Je betaalt geen
torenhoge parkeerkosten en de
klusbussen staan veilig.
◆ Je voldoet aan de regels met betrekking
tot milieu en vervoerstijden: je zorgt voor
minimale overlast voor omwonenden,
de omgeving wordt veiliger door minder
transportbewegingen, en schoner door
minder CO2-uitstoot.
◆ Je kunt doen waar je goed in bent en laat
de beslommeringen aan ons over.
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Jongeneel BOUWLogistiek

Hub, pakketlevering, just in time, just in place en retour.
Dat is Jongeneel Services. Zodat jij kunt bouwen.

www.jongeneel.nl/services

Jongeneel bouwlogistiek
Jongeneel ondersteunt je bij jouw logistieke uitdagingen:
van materiaal afgeleverd op de juiste plaats en tijd, opslag
en parkeerruimte, tot meedenken over milieuregelgeving en
aanbestedingen. Jongeneel Services. Zodat jij kunt bouwen.

Jouw uitdaging

Jouw gemak

◆ Je hebt materiaal nodig in meerdere
gebouwen en op verschillende
verdiepingen?
◆ Je hebt meerdere deelleveringen nodig?
◆ Je wilt een deel van het materiaal later
geleverd hebben en tijdelijk opslaan?
◆ Je hebt voor één dag een bouwkraan nodig?
◆ Je hebt advies nodig bij een EMVIaanbesteding of een BLVC-plan?
◆ Je hebt gebrek aan parkeerruimte op
de bouwplaats?
◆ Je wilt jouw CO2-uitstoot beperken?
◆ Je wilt stofoverlast beperken?
◆ Je vindt al die logistiek en regelgeving
maar lastig?

◆ Pakketten precies op maat, inclusief alle
benodigde materialen.
◆ Minimale stofoverlast dankzij voorgezaagd
materiaal.
◆ Just in place levering, op de juiste hoogte.
◆ Just in time levering, vooruit gepland of
nog op dezelfde dag.
◆ Reducering van je faalkosten.
◆ Tijdwinst door efficiënte logistiek.
◆ Geen zorg over retourstromen (afval en
ongebruikt materiaal).
◆ Opslag van materiaal voor levering op
afroep.
◆ Parkeer bij Jongeneel en gebruik een
Jongeneel-fiets om naar de bouwplaats
te gaan.
◆ Efficiënt transport binnen de regels van
milieuwetgeving.
◆ Ondersteuning en adviezen bij
aanbestedingen.

Over deze zaken hoef jij je niet langer zorgen
te maken. Bel met jouw Jongeneel-vestiging en
samen vinden we de oplossingen.
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