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‘TRANSPORTBEDRIJF VAN OORT: ‘MET TALIS VAN TANS
ZIJN WE TOEKOMSTBESTENDIG’
Van Oort Eck en Wiel had de wens om met toekomstige technische
ontwikkelingen mee te kunnen (blijven) gaan. Daarom zijn zij in 2007 gestart
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“Onze externe communicatie is met de komst van TALIS enorm
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