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Elektrisch materieel, toekomstmuziek? 

 
Mechielsen is zich bewust van haar footprint en werkt er hard aan 

om deze zo klein mogelijk te houden. Door doelstellingen te halen 

en maatregelen te nemen op korte en lange termijn hopen wij 

ons steentje te kunnen bijdragen aan een schoner milieu en 

gezonder leefklimaat. 

 

 
Vraag: Is Mechielsen bereid om te investeren in elektrisch materieel? 

Wij merken dat er steeds meer vraag komt naar elektrisch 

aangedreven materieel. Dit gebeurt nog op kleine schaal maar 

Mechielsen krijgt hier steeds meer mee te maken en wil graag 

meedenken aan een oplossing om aan de vraag te kunnen 

voldoen.  

Marktpeiling. 

*Wordt u als opdrachtgever van Mechielsen vaker geconfronteerd 

met een opdracht gerelateerd aan inzet van elektrisch materieel? 

*Kunt u aan deze vraag voldoen? 

*Heeft u behoefte aan een partner in de regio die aan deze vraag 

kan voldoen?  

*Hoe vaak denkt u op jaarbasis gebruik te zullen maken van deze 

dienst. 

  

 

 

 

 

Ontwikkeling en innovatie. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u 

op de hoogte houden van de 

nieuwste ontwikkelingen binnen 

ons bedrijf. Dit kan gaan om de 

nieuwste investeringen maar 

ook kunt u denken aan bijv. 

duurzaamheid, innovatie etc. 

 

 

 

Digitalisering. 
Op onze weg naar 

professionalisering waarin wij 

structureel vernieuwing en 

innovatie toepassen zijn wij ons 

bewust dat ook in onze 

bedrijfstak digitalisering een 

grote rol speelt. 

Digitalisering vindt u terug in 

bedrijfsvoering, planning en 

werkvloer. 

 

Persoonlijk gesprek? 

U kunt uw antwoord mailen 

naar rosema@mechielsen.nl of 

een telefoontje naar ons 

algemeen nummer. 0594591331 

Graag zouden we eventueel 

langs willen komen voor een 

persoonlijk gesprek maar de 

huidige Corona crisis noopt ons 

tot voorzichtigheid waarbij wij 

ons houden aan de RIVM 

richtlijnen. Wij hopen door uw 

antwoord inzicht te krijgen in de 

vraag naar deze machines 

waardoor wij u als klant in de 

toekomst op een gerichte 

manier kunnen blijven 

bedienen! 
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