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Stabiel, professioneel, betrouwbaar: 
op die manier hebben we de afgelopen 
twee decennia een stevig en robuust 
partnership opgebouwd met onze 
klanten en Volvo Trucks. Terugkijkend 
op twintig jaar Nebim vind ik, naast 
de optimalisatie van onze vestigingen 
en de groei van onze organisatie, 
ook de integratie van Renault Trucks 
Limburg in 2013 een hoogtepunt. Het 
is ons gelukt om twee merken en twee 
culturen samen te brengen onder de 
vlag van Nebim. 

Tijdens twintig jaar Nebim is onze sector 
enorm veranderd, professioneler en 
datadriven geworden. Op dit moment 
zitten we midden in de energietransitie 
en gaat het voor ons als truckdealer 
meer dan ooit om het geven van 
toegevoegde waarde. Natuurlijk is en 
blijft het product de basis: dat moet 
goed en betrouwbaar zijn. Maar wij, en 
zeker onze klanten, willen en verwachten 
meer. We zetten onze kennis en expertise 
in om meerwaarde te creëren voor 
onze klanten. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de gesprekken die we met 
klanten hebben over Volvo LNG-trucks. 
LNG is ondertussen een gevestigde 
transitiebrandstof met een CO2-besparing 
van 23%. Soms denken klanten in eerste 
instantie dat LNG voor hen geen optie 
is, bijvoorbeeld omdat er op hun routes 
nog niet voldoende vulpunten zijn. Maar 
zou het wel haalbaar zijn als logistieke 
processen op een andere manier worden 
ingeregeld? Dan gaan we met de klant de 
diepte in en kijken we of hij bijvoorbeeld 
anders kan plannen, waardoor een 
LNG-truck wellicht toch een rendabele 
businesscase is. 

DATADRIVEN
Ons twintigjarig bestaan is juist door alle 
veranderingen in de sector een mooi 
moment om vooruit te kijken. Over tien 
jaar zal de kern van onze activiteiten, 
verkoop, reparatie, onderhoud, 
grotendeels data-gedreven zijn. 
Op basis van data kunnen we zien 

wanneer een bepaald onderdeel 
preventief moet worden vervangen. 
Dat zal leiden tot nieuwe functies, met 
specialisten die in staat zijn om data te 
bundelen en te analyseren en op basis 
daarvan de klant kunnen adviseren. 

VOLDOENDE INSTROOM
Met een groep zeer bevlogen collega’s 
spelen we nu al in op de dynamiek 
van de toekomst. En we zetten ons 
actief in om te zorgen voor voldoende 
instroom van nieuwe medewerkers. Zo 
zijn we betrokken bij de Truck Academy 
Eindhoven, een samenwerking tussen 
onderwijs en truckdealerbedrijven. Het 
is wat mij betreft een schoolvoorbeeld 

van hoe leren en werken aansluiten bij 
de praktijk. Daardoor is de instroom 
gewaarborgd van nieuwe, goed opgeleide 
medewerkers die op de hoogte zijn van 
de nieuwste technieken en alternatieve 
aandrijflijnen, zoals elektromobiliteit. Want 
ook dat zal het komende decennium 
een vlucht gaan nemen. Nu al zie je 
dat het aanbod elektrisch aangedreven 
voertuigen in zowel het lichte segment 
als distributiesegment steeds groter 
wordt en ook op het gebied van 
brandstofceltechnologie met waterstof 
zijn er veelbelovende ontwikkelingen. Met 
onze kennis over voertuigen, logistiek, 
services en diensten willen wij bij deze 
transitie een gids zijn voor onze klanten. 

‘ ONZE KENNIS EN EXPERTISE INZETTEN 
OM DE DIEPTE IN TE GAAN’

ARNO ROEBBERS, DIRECTEUR NEBIM NEDERLAND

‘  Over tien jaar 
is de kern van 
onze activiteiten 
grotendeels 
data-gedreven’ 
Arno Roebbers

20 jaar Nebim is 20 jaar progressie. 
Wat we ooit zijn begonnen met drie 
Volvo Trucks-dealer vestigingen in 
Limburg is uitgegroeid tot een gezonde 
dealergroep met acht vestigingen in 
Nederland en België. Daarnaast zijn er 
Nebim Used Trucks, Nebim Used Parts 
en Nebim Lease en Verhuur als aparte 
bedrijven en hebben we de vleugels 
uitgeslagen naar Gambia in de vorm 
van Nebim Africa. Het zijn stappen 
waarvan we in 2000 niet hadden durven 
dromen. En wat belangrijk is: veel van 
de mensen van het eerste uur zijn 
nog steeds binnen onze organisatie 
werkzaam. We hebben de reis echt 
samen als TEAM gemaakt.

De gedrevenheid van ons team leidde en 
leidt tot tal van initiatieven en innovaties 
waarbij wij u als klant centraal stellen. 
Altijd weer stellen wij ons de vraag, wat 
heeft onze klant eraan? Op die manier 

zijn Nebim Verhuur, Nebim Used Parts en 
Nebim Business Solutions ontstaan. Ook 
de nieuwe vestigingen in Venlo, Zele en 
Zwevegem zijn ontworpen met die centrale 
vraag, want hoe kunnen we de routing 
voor onze klanten zodanig verbeteren 
dat er meer efficiency ontstaat? En, hoe 
kunnen we de vestigingen bovendien 
duurzamer maken en energieneutraal? 
Maar ook dat we klaar kunnen staan voor 
de nieuwe innovatieve technologieën als 
CNG-, LNG- en Elektrische voertuigen. 

In 20 jaar zijn ook vele mooie 
herinneringen ontstaan: van het eerste 
lustrum tot begin 2020 met de opening 
van onze nieuwe vestiging in Zwevegem. 
Lief, maar ook leed zijn gedeeld, waarbij 
onze band onderling, maar zeker ook 
die met u steeds hechter is geworden. 
Misschien is dat wel het belangrijkste van 
20 jaar Nebim: transparantie, eerlijkheid 
en voor elkaar klaar staan als het nodig is.

We hebben lang nagedacht over de vorm 
van dit vierde lustrum. Echter vanwege  
de bijzondere omstandigheden waarin  
we ons bevinden is er geen groot feest  
of kleinschalige festiviteiten, maar met  
dit magazine willen we u meenemen in  
20 jaar Nebim en de toekomst. Daarnaast 
wordt er speciaal naar aanleiding van 
dit jubileum de Nebim Africa Foundation 
opgericht. Met deze Foundation willen 
we diverse opleidingen voor jongeren in 
Afrika mogelijk maken. Nebim staat al 
twintig jaar centraal voor het bieden van 
kansen en daar willen we op weg naar 
ons vijfde lustrum extra vorm aan geven.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw 
vertrouwen en de prettige samenwerking 
van de afgelopen jaren en kijken graag 
samen met u uit naar een succesvolle 
toekomst!

Diederik Nolten

20 JAAR NEBIM IS SYNONIEM  
AAN HET BIEDEN VAN KANSEN

EEN GREEP  
UIT DE INHOUD

NL: Risseweg 36, 6004 RM Weert Tel.: +31 (0)495 58 37 00 
BE: Industrieweg 150, B-9030 Mariakerke (Gent) Tel.: +32 (0)92 16 86 30 
NEBIM Groep behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving  
wijzigingen aan te brengen in de uitvoering. Ofschoon dit blad met de grootst 
mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij eventuele onjuistheden en/of 
drukfouten niet uitsluiten. Dit magazine is gedrukt op FSC-papier.

NEBIM.EUTOTALE TRUCK- EN TRAILERSERVICE

3

26

36

20 JAAR NEBIM,  
20 JAAR PROGRESSIE 

I-SAVE DE ZUINIGSTE 
DIESEL OOIT VOOR DE 
LANGE AFSTAND 

LNG HET ALTERNATIEF 
VOOR DE LANGE AFSTAND, 
ONZE KLANTEN DELEN HUN 
ERVARINGEN 

ALLE FACTS EN FIGURES 
VAN DE NIEUWE GENERATIE 
VOLVO-TRUCKS

30



4 5

Een win-win relatie voor alle partners. 
Dat was een belangrijke ambitie 
toen Malfroot Trucks in 2007 werd 
overgenomen door Nebim Groep. We 
kunnen concluderen dat dat is gelukt.  
Anno 2020 zijn wij een veelzijdig 
bedrijf, dat alle services en diensten 
biedt die een transportondernemer 
nodig kan hebben.  

Dat is mede het resultaat van de 
schaalvergroting. Bij de overname 
door Nebim Groep had Malfroot Trucks 
vestigingen in Dendermonde  
en Vollezele. Nu hebben we er vier.  
De opening van de nieuwe vestigingen 
in Ninove, Zele en Zwevegem zijn 
voor mij enkele van de voornaamste 
hoogtepunten van de voorbije jaren. 
Alle facetten voor de service die wij 
onze klanten willen bieden komen 
daarin terug. Optimale bereikbaarheid, 
een goede werkomgeving voor onze 
mensen en een vlotte doorlooptijd in de 
werkplaats omdat we beschikken over 
alle faciliteiten en benodigde materialen 
om onderhoud en herstellingen snel te 
kunnen uitvoeren.

VERBONDEN MET DE 
WERKPLAATS
Nebim staat voor kwaliteit in alle  
opzichten. We zijn een sterk georganiseerd 
en gestructureerd bedrijf met een 
uniforme werkwijze. We kijken constant 
hoe we toegevoegde waarde kunnen 
creëren voor de klant. Onder andere 
door in te spelen op de toenemende 
vraag naar alternatieve brandstoffen, 
met werkplaatsen die geschikt zijn 
om LNG- en CNG-trucks te kunnen 
servicen. Bij voertuigen met een 
onderhoudscontract is connectiviteit 
een ander goed voorbeeld. We kunnen 
op afstand steeds dieper in de ziel van 
een voertuig kijken. Trucks zijn direct 
verbonden met de werkplaats en kunnen 
24/7 en real-time worden gemonitord. 
Zien we een bepaalde foutcode die tot 

uitval zou kunnen leiden? Dan roepen 
we het voertuig preventief binnen om 
het probleem te verhelpen voordat 
dit leidt tot ongeplande stilstand. Dat 
draagt bij aan een zo hoog mogelijke 
beschikbaarheid en het vermijden van 
niet gepland onderhoud. 

Een sterke, betrouwbare en flexibele 
partner: dat is wat wij voor de klant willen 
zijn. Maar ik hoop vooral dat onze klant 
een vertrouwensband met ons ervaart. 
Dat is de basis voor een succesvolle 
samenwerking waarmee we zij aan zij de 
toekomst in gaan.

‘ VERTROUWENSBAND IS DE BASIS 
VOOR ALLES’

REGINALD MALFROOT, DIRECTEUR NEBIM BELGIË

‘ We kijken constant hoe we 
toegevoegde waarde kunnen 
creëren voor de klant’ 
Reginald Malfroot

‘ Met onze kennis 
en ervaring zijn we 
een sparringpartner 
voor de klant’ 
Patrick Kramer

Wij regelen het. Deze drie woorden 
vatten de dienstverlening van Nebim 
Groep perfect samen. Klanten moeten 
op ons kunnen leunen en ons zien 
als een betrouwbare partner waar ze 
graag zaken mee doen. Een partner die 
meerwaarde levert.

Ik ben trots op het totaalaanbod van 
onze transport gerelateerde activiteiten 
dat wij de afgelopen decennia hebben 
ontwikkeld. We verkopen niet alleen 
een truck. Wij bieden een totaalpakket. 
Dit pakket omvat naast trucks ook 
de bijbehorende service en natuurlijk 
reparatie en onderhoud. Dit geldt voor 
zowel trekkend als getrokken materieel. 

Om de kwaliteit van onze totale service op 
een zo hoog mogelijk niveau te houden, 
is Nebim Groep verdeeld in verschillende 
activiteiten met ieder een eigen specialiteit. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat 
door samenwerking de kennis en ervaring 

op de juiste manier gebruikt wordt.  
Zo verzorgt Nebim Used Trucks de 
in- en verkoop van gebruikt materieel. 
Voor gebruikte onderdelen hebben we 
Nebim Used Parts. Bedrijven die een piek 
hebben in hun transport kunnen terecht 
bij Nebim Verhuur en bedrijven die een 
financieringsvorm op maat willen, zijn bij 
Nebim Lease aan het juiste adres. Op 
alle punten willen wij een partner zijn die 
betrouwbaar is en kwaliteit levert. 

TOEGEVOEGDE WAARDE 
Bedrijven die een nieuwe truck willen 
kopen, kijken tegenwoordig niet meer 
alleen naar de kostprijs. Het gaat steeds 
meer om het Total Cost of Ownership 
en, in het verlengde daarvan, om de 
meerwaarde van Nebim Groep voor het 
bedrijf. Met onze kennis en ervaring zijn 
we een sparringpartner en verlengstuk 
voor de klant. Wij begrijpen de klant 
en denken mee over de beste kansen 
en mogelijkheden voor hem. We weten 

welke behoeften hij heeft, tegen welke 
uitdagingen hij eventueel aanloopt en 
we bieden hem hiervoor oplossingen 
op maat. Kortom: wij ontzorgen onze 
klant. Dat is de toegevoegde waarde die 
bedrijven mogen verwachten zodra ze bij 
Nebim aankloppen. 

Nebim heeft niet alleen toegevoegde 
waarde voor haar klanten, maar ook voor 
haar medewerkers. Zo heeft Nebim mijn 
leven op zakelijk gebied een enorme 
boost gegeven. Ik heb hier het vertrouwen 
en de kansen gekregen om me verder te 
ontwikkelen: van de sales afdeling naar 
vestigingsleider en van daaruit naar een 
directiefunctie. Dat ik onderdeel mag zijn 
van de ontwikkeling die Nebim Groep de 
afgelopen decennia heeft doorgemaakt, 
maakt me ontzettend trots. Over de 
toekomst kunnen we ook duidelijk zijn: we 
moeten blijven innoveren om de wensen 
van onze (toekomstige) klanten op de 
juiste manier in te vullen. 

‘ WIJ WILLEN KLANTEN  
VOLLEDIG ONTZORGEN’

PATRICK KRAMER, DIRECTEUR NEBIM USED TRUCKS, 
NEBIM USED PARTS EN NEBIM LEASE & VERHUUR



De blikvanger van  
Roger Frissen

Roger Frissen belicht het vak 
van de chauffeur. Passie voor 
het vak, kennis maken met de 
praktijk en een ‘dikke FH12’. 

“Ik krijg flink wat positieve 
reacties.”

Trailerservice one-stop-shop
Onderhoud aan trailers is een 
specialisatie. “We hebben  
de knowhow in huis en  
zorgen door de aparte 
werkplaats voor trailers voor 
een snelle doorlooptijd”,  
aldus Arno Roebbers bij de 
start van Nebim Trailerservice. 

Kwaliteit in personenvervoer
De Munckhof Groep bestaat in 2002 
75 jaar. Visie op het personenvervoer, 
zowel op het gebied van taxivervoer, 
touringcars en tour-operating 
versterken elkaar. Eric van de 
Munckhof: “De bus is kwaliteit, dat 
moeten we als bedrijf en als branche 
uitstralen.”

Nebim online in 2002
In 2002 gaat de eerste  

Nebim site de ‘lucht in’. In de 
Nebim Info wordt hierbij uitgebreid 
stilgestaan en ook bij de manieren 
waarop de klanten de site kunnen 

gebruiken. Er wordt gesproken  
over een grote stap naar  

de toekomst.

Historisch: Van Heur
Een historisch goede relatie  

wordt belicht in 2003. Van Heur  
is een grote naam in het 

bulktransport en jarenlang directe 
buur van Nebim Weert. Piet van Heur 

spreekt zijn waardering uit 
voor Nebim, door de relatie 

te betitelen als familie. 20 JAAR 
PROGRESSIE

20 JAAR NEBIM

Twintig jaar Nebim Groep, is twintig jaar progressie. Van meet af aan was Nebim 
Total Business Partner van de transportwereld. Eerst vanuit Venlo, later in heel 
Limburg (NL). Vanaf 2007 breidde het bedrijf uit in België. Tal van diensten werden 
toegevoegd, waarmee Nebim echt partner werd van de transportsector. 

In 2002 verscheen de eerste Nebim Info en het was direct een platform voor de 
klanten. Namen van toen zijn onder meer Van Maris, Lumar en Roger Frissen, 
maar ook Arno Roebbers, Patrick Kramer en Martijn Hendrikx. Een greep uit de 
rijke historie van Nebim Groep.
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Lange relatie
W.G. Salari is gespecialiseerd in 
wegtransport door heel Europa van droge 
poeder- en korrelvormige producten. 
Nebim en W.G. Salari zijn partners van het 
eerste uur. Zo is de Volvo FH al ruim 25 jaar 
vertegenwoordigd in het wagenpark. 
 

BedrijfsautoRAI 2003
Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de 
BedrijfsautoRAI 2003, de Volvo FH16 maakt zijn 
werelddebuut. Vermogens van 550 en 610 pk; 
veiliger dan ooit en met Adaptive Cruise Control. 
Compromisloos comfort, kracht en intelligentie.

6 7

It’s no game
Nebim neemt in Limburg het 
initiatief om de verkeerslessen op 
scholen verder uit te breiden en 
zorgt met de website ‘itsnogame’ 
en een interactieve presentatie op 
de scholen voor meer begrip. Mvo 
en verkeersveiligheid gaat hand 
in hand. Ook de politiek roemt het 
initiatief van Nebim. 

2000.01 
Nebim Limburg B.V. wordt 
verzelfstandigd en overgenomen 
door Diederik Nolten, het bedrijf 
heeft vestigingen in Venlo, Weert 
en Elsloo

2003 
Nebim Limburg verwerft alle 
rechten van de naam Nebim  

2003.06  
Overname bedrijfspand Elsloo

2001.07
Nolten Vastgoed B.V. koopt 
bedrijfspand vestiging Venlo

2004.01  
Verzelfstandiging verhuur activiteiten 
Nebim Limburg Verhuur (N.L.V.) 

2004.07   
Start Nebim Limburg 
Trailerservice in Venlo

2002.05 
Start Nebim Limburg Trailerservice 
in Weert en wordt officieel 
Groenewegen dealer

2002.06 
L.C.V. Limburg wordt  officieel
Renault bedrijfswagendealer
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2009.09  
Samenwerkingsverband met JRS N.V. 
onder de naam Nebim JRS N.V. in 
Bilzen (Genk) 

2009.11 
Centrale functies Venlo, NLV en  
Nebim Used Trucks verhuizen  
naar de vestiging in Weert

2007.01
Start Servicecenter Nebim Freshpark 
(Venlo) in nieuwbouw bedrijfspand 

2007.12 
Overname Malfroot Trucks N.V. 
(Dendermonde - Vollezele) in België, 
start Nebim Malfroot N.V. 

2008.01 
L.C.V. Limburg ook Nissan  
Bedrijfswagendealer 

2008.07 
Overname Belaen N.V. 
(Harelbeke) in België, start 
Nebim Belaen N.V.

2006.01 
Start van Used Trucks activiteiten 
binnen Nebim Limburg in Venlo 

2005.06 
Officiële opening nieuwe bedrijfspand 
Elsloo 

2005.11 
Centrale functies Venlo naar de nieuwe 
vestiging Groot-Bollerweg te Venlo
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Eerste lustrum in Elsloo 
Beter kan het niet, de opening van Nebim 
Elsloo valt samen met het eerste lustrum. Een 
prachtpand dat de toekomst markeert. Voor 
het eerst wordt er op een heel andere manier 
nagedacht over routing in en buiten het pand. 
Het resultaat is een voorbeeldlocatie in binnen- 
en buitenland. 

15.000 euro voor het KWF
Het eerste lustrum van Nebim wordt ook sportief 
gevierd door deelname aan de City-Pier-City loop. 
De gesponsorde kilometers zijn goed voor ruim 
15.000 euro voor het KWF.

Oranjekoorts bij Nebim
De oranjekoorts heeft ook Nebim flink te 
pakken in 2006. Met een speciale striping wordt 
een aantal oranje huurtrucks op de weg gezet. 
Na de groepsfase is Portugal het eindstation in 
de achtste finales. 

Lumar komt overal
Je kunt het zo gek niet bedenken,  
maar alles wat de bouw nodig heeft, 
kun je huren bij Lumar. Van 
houtsnipperaar tot hoogwerker en 
van pannenlift tot zoutstrooier. 
Alles wordt gebracht en waar 
nodig wordt de klant geholpen 
bij de opbouw. In 2006 
vervangt Lumar nagenoeg het 
hele wagenpark door Volvo’s. 
“Nebim doet er altijd alles aan 
om oplossingen te bieden, net 
als wij.”

Transportservicecenter Freshpark
In 2007 wordt het Transport-
servicecenter Freshpark 
geopend. Nebim Freshpark is 
een van de bewoners van het 
centrum. Doel is service dichtbij 
de klanten van Freshpark te 
brengen. 

Nebim Malfroot 
Nebim Groep zet in 2007 de eerste 
stappen in België. Met de overname van 
Malfroot Trucks heeft Nebim dan ook 
vestigingen in Dendermonde en Vollezele. 
De missie van Malfroot: ‘het streven 
naar een win-win relatie tussen al onze 
partners in een ambiance van respect, 
motivatie en innovatie’, sluit naadloos aan 
op de ambitie van Nebim. 

30x FH voor Transport Laurent
Laurent is een van de oudste 
transportbedrijven in België. 
Het bedrijf investeert in 2008 in 
een omvangrijke vervanging en 
uitbreiding van de vloot. In totaal 
worden er 30 Volvo FH’s besteld. 
Prijs-kwaliteit en de service van 
Nebim zijn doorslaggevend.

De specialisatie van Van den Boom
Van den Boom transport is 
gespecialiseerd in zorgvuldige en 
snelle distributie van goederen aan 
de bouwsector. Negentig procent van 
het wagenpark is selfsupporting op de 
bouwplaats. De Volvo FH van 2008 is 
een prachtig voorbeeld, een drie-asser 
met een 28-tonmeter kraan.

Geschiedenis vanaf 1545
Roman is een brouwersfamilie waarvan de wortels 
terugvoeren naar de 16e eeuw. De brouwerij maakt 
specifiek en ambachtelijk gebrouwen Belgische 
bieren. Een premium merk dat gebruik maakt van 
Volvo distributietrucks. Premium ontmoet premium. 
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 Gespot
Goed onderhoud is 

van levensbelang. Een 
oplettende lezer komt  

een F12 tegen met  
de reclame van Erens,  
maar dan in Bolivia. 

165 zitplaatsen per rit
Leolux ontwerpt en produceert 

zitconcepten. Het transport 
wordt geheel in eigen beheer 

uitgevoerd. Een exclusief product 
verdient extra aandacht. “Nebim 

begrijpt dat en is een keurige 
dienstverlener.”
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Continuïteit 

In 2008 wordt Belaen Trucks, 
gevestigd in Harelbeke, 

overgenomen door Nebim. 
De gebroeders Belaen kijken 
vooruit: “Voor onze mensen  

en onze klanten is het  
de toekomst die telt.” 
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2011.01 
Nebim Groep ontstaat met Nebim B.V. 
in Nederland en Nebim N.V. in België

2011.04 
Overname Transportsolutions en  
Transportal (beide Gent) in België

2012.03 
Nebim Used Trucks start met 
extra activiteit Nebim Used Parts

2014.01 
Officiële opening nieuwe vestiging  
Venlo, de vestiging is volledig  
CO2-neutraal

2013.05 
Overname Truck Service Limburg, 
hiermee wordt Nebim officieel dealer  
van Renault Trucks

2010 
Opening nieuwbouw  
Nebim Trailerservice Weert 

10 11 12 13 14

2011.06 
Verzelfstandiging Nebim Used Trucks

Tweede lustrum
Meer dan ooit tevoren is schaalgrootte in de logistiek 
een voorwaarde voor continuïteit. Met vestigingen 
in Nederland en België wordt met één team gewerkt 
aan optimale klantentevredenheid, ook in mindere 
economische tijden. Arno Roebbers: “Juist in een 
uitdagende wereld, waarin kansen zich voordoen, 
zullen we alert moeten zijn, elkaar scherp moeten 
houden en verder bouwen aan een gezonde sector. 
Wij prijzen ons gelukkig met onze klantenkring die 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.”

Duurzaamheid als drijfveer
Al in 2010 wordt door Nebim het thema duurzaamheid 
omarmd. Zo wordt Volvo Trucks Gent gepresenteerd, het 
eerste CO2-vrije automotive bedrijf ter wereld, maar worden 
ook onder meer klanten als Reinigingsdienst Maasland, 
Handelsonderneming J. de Klein, Smet Zeefmachines en 
VanHeede geportretteerd. Van hernieuwbare energie tot 
innovatie in machines voor verschillende afvalstromen en 
het hergebruiken van paardenmest voor de productie van 
champignons.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
In 2012 had Nederland zich 
geplaatst voor het EK in Polen en 
Oekraïne. Helaas kwam het team 
niet verder dan de groepsfase. 

Vijf keer Alpe d’Huez
Frank Vrencken en Diederik Nolten laten zich 
uitdagen om in één dag zo vaak mogelijk de 
Alpe d’Huez te beklimmen. Frank bedwingt de 
legendarische bergtop tweemaal en Diederik 
weet het zelfs drie keer voor elkaar te krijgen! 
Samen met teamgenoten wordt er 53.000 euro 
bij elkaar gefietst.
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Dual brand
In 2013 verkrijgt Nebim in  

Nederland het dealerschap  
voor Renault Trucks en  
Renault bedrijfswagens. 

Duurzame nieuwbouw
Met de opening van Nebim Venlo 
wordt een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd aan innovatief denken 
en doen. De vestiging is door 
toepassing van zonnepanelen en een 
warmtekoude installatie bijzonder 
duurzaam en zal later als blauwdruk 
dienen voor de vestigingen in Zele en 
Zwevegem. 

12

14

12

10

Overname  
Transportsolutions Gent

In 2011 wordt Volvo Trucks 
dealer Transportsolutions in Gent 

overgenomen. Het uitgebreide 
dienstenpakket past uitstekend 
bij Nebim, maar het is vooral de 

continuïteit voor de mensen in Gent 
die zwaar weegt. “Het bedrijf  

is in goede handen.”
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2015.05 
Verhuizing vestiging 
Vollezele naar Ninove 

2016.01 
Officiële opening nieuwbouw Ninove 

2018.11 
Oprichting Nebim Africa 
in Gambia 

2019.06 
Officiële opening nieuwe vestiging Zele, 
de vestiging is volledig CO2-neutraal

2020.01 
Officiële opening nieuwe vestiging 
Zwevegem, de vestiging is volledig 
CO2-neutraal

2017 
Optimalisatie van
Nebim Groep organisatie

202020191815 16 17

Nebim Business Solutions
Het dealerbedrijf van vandaag biedt een veelheid aan 
diensten die de transportondernemer ontzorgen en 
ondersteunen. Nebim biedt op alle vlakken services die 
ervoor zorgen dat u zich kunt beperken tot uw core business. 
Voor Nebim aanleiding alle diensten en services te bundelen 
onder de naam: Business Solutions.

Van Vollezele naar Ninove
In 2015 verhuist de vestiging van Nebim in 
Vollezele naar Ninove. De verhuizing mag een 
groot succes worden genoemd: een betere 
bereikbaarheid en alle mogelijke faciliteiten. 

Kwartfinale voor België
In 2016 werd het EK gespeeld in 
Frankrijk. Geen Nederland dit keer, 
maar wel België. Het veroorzaakte 
Rode Duivel koorts, België plaatste 
zich voor de kwartfinale. Daarin 
werd verloren van Wales. Portugal 
werd dat jaar kampioen. 

25.000 onderdelen op voorraad
Nebim Used Parts is in 2013 van start gegaan. 
Een hoge servicegraad, flexibiliteit, kwaliteit 
en klanttevredenheid staan centraal. Used 
Parts is uitgeroeid tot de specialist in gebruikte 
onderdelen van Volvo Trucks en Renault 
Trucks. “We hebben in de afgelopen vijf jaar het 
magazijn flink uitgebreid, dat biedt nu plaats 
aan 45.000 onderdelen.”

Nebim Experience Center
In het Nebim Experience Center in 
Weert maakt u kennis met de kracht 
van Nebim. U wordt geïnformeerd over 
de transportwereld, onze producten en 
diensten. Wij nemen u mee op weg naar 
meer rendement. Het Nebim Experience 
Center is uniek en maakt het mogelijk om 
samen een nieuwe truck te configureren.

Welkom in Zele
Uitstekend bereikbaar, een prachtige werkplaats 
en goede werkomstandigheden. Bezoekers 
van de nieuwe vestiging van Nebim in Zele 
zijn zeer enthousiast over het resultaat. De 
nieuwbouw op het bedrijventerrein aan de 
Poldergotestraat is ontworpen om optimale 
doorstroom in de werkplaats te creëren. 
Daarnaast is het pand zeer duurzaam: 
zonnepanelen voor de energie en warmte/
koudepompen voor de verwarming. 

Een bijzondere Renault Trucks T 430 4x2-trekker
Bom Transport uit Oostrum neemt een bijzondere 
Renault Trucks T 430 4x2-trekker in gebruik. Zoon 
Paul, werkzaam bij Nebim, bouwde de truck op 
voor zijn vader Peter Janssen, chauffeur bij Bom 
Transport.

Beste leerbedrijf
De inspanningen die  

Nebim al jaren verricht om  
mbo-studenten op te leiden 

vallen op. Nebim wordt in 2019 
uitgeroepen tot het beste leerbedrijf 

voor mbo-studenten  
in de provincie Limburg in  

de sector mobiliteit.

19
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Weert in het nieuw
Een metamorfose: Nebim Weert  

heeft nieuwe gevelbeplating.  
Net als in Venlo is gekozen voor  

horizontale plankprofielen. Tevens  
wordt de oude gevelverlichting  
vervangen door energiezuinige 

BRISA LED-armaturen. Het  
resultaat: een metamorfose.

Actief in 75 landen
Nebim Used Trucks verkoopt 
in 75 landen wereldwijd, een 

mijlpaal. Het bedrijf is uitgegroeid 
tot de betrouwbare partner in 

gebruikte trekkers, vrachtwagens, 
aanhangwagens, opleggers 

en bestelwagens. 
16

16
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15
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Een compleet transportbedrijf erbij
Kempen Transport zegt niet 
voor niets dat de beste weg via 
Venlo (Freshpark) loopt. Met 
een grote en herkenbare vloot 
vervoert het bedrijf groente en 
fruit door grote delen van Europa. 
Geconditioneerd vervoer waarbij 
snelheid en flexibiliteit vereist 
zijn. Naast een groot aantal eigen 
trucks, waaronder een behoorlijke 
vloot Volvo FH’s, is in het seizoen 
nog eens een compleet bedrijf 
extra nodig. Nebim Verhuur biedt 
uitkomst.
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‘   Nebim koppelt 
efficiency aan 
loyaliteit en 
relatiebeheer’ 
Peter Himpe

‘    Nebim combineert 
continuïteit met 
het vermogen 
om te innoveren’ 
Wabe van Solkema

‘  THE BEST OF BOTH WORLDS’
PETER HIMPE, MANAGING DIRECTOR VOLVO TRUCKS BELUX

Strategie en organisatie. Deze twee 
factoren zijn voor mij kenmerkend 
voor Nebim en belangrijke redenen 
voor het succes in Nederland en 
België. Of het nu gaat om sales of 
aftermarket: Nebim kijkt continu 
hoe processen kunnen worden 
geoptimaliseerd en waar synergie 
kan worden gecreëerd. De voordelen 
voor de klant zijn evident: een grotere 
beschikbaarheid van materieel en dus 
maximale uptime. 

Nebim is om meerdere redenen bijzonder. 
Neem alleen al het feit dat het aan beide 
kanten van de grens opereert. Onder 
leiding van Diederik Nolten is Nebim 
erin geslaagd om na de uitbreiding 
naar België the best of both worlds 
met elkaar te combineren. Ik vind 
het bewonderenswaardig hoe ze het 
verbeteren van processen en efficiency, 
wat in het DNA van Nederlanders ligt 
opgesloten, hebben weten te koppelen 
aan waarden die belangrijk zijn in België, 
zoals loyaliteit en relatiebeheer. Het is een 
succesformule gebleken. 

INVESTEREN
Wat Nebim ook kenmerkt, zijn de 
investeringen in faciliteiten. In hoog tempo 
zijn alle vestigingen vernieuwd, met 
natuurlijk meest recent de opening van de 
nieuwe vestigingen in Zele en Zwevegem. 
Nebim heeft als het ware een eigen 
blauwdruk ontwikkeld voor de ideale 
werkplaats. Die correspondeert sterk 
met hoe wij denken dat een werkplaats 
eruit moet zien, met onder meer het 
aantal doorrijstraten en faciliteiten voor 
alternatieve brandstoffen.

Wat betreft alternatieve brandstoffen 
voorzie ik dat waterstof in het gamma 
vanaf 16-ton de dominante factor wordt, 
waarbij LNG en elektrische trucks in de 
transitieperiode een belangrijke rol spelen. 
De werkplaats zal mee moeten evolueren. 
Het verleden heeft getoond dat Nebim 
het inzicht, de capaciteit en de flexibiliteit 
heeft om adequaat in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Denk aan de speciale 
doorrijstraten in de werkplaatsen van Zele 
en Zwevegem voor CNG- en LNG-trucks, 
waarmee Nebim de eerste was in België. 
Ook de vestigingen Gent en Ninove zijn 
hiervoor uitgerust. 

In alle opzichten is Nebim een loyale en 
betrouwbare partner. Ik zie uit naar het 
vervolg van dit succesvolle partnership!

Uitstraling, durf, het vermogen om 
vooruit te kijken. Echt een partner  
voor zowel klanten als Volvo Trucks. 
Dat typeert Nebim voor mij.

Nebim weet continuïteit te combineren 
met het vermogen om te innoveren. 
Nebim is bij machte om vooruit te kijken 
en heeft de durf om te investeren in 
zaken die beantwoorden aan de vraag 
van de klant. Het belang daarvan neemt 
toe. Klanten hebben namelijk steeds 
meer behoefte aan informatie over hoe 
zij efficiënt om kunnen gaan met een 
voertuig. We kunnen steeds meer data 
uit trucks halen. Het gaat er echter om 
die data om te zetten naar concrete 
handvatten voor de klant en – vooral – 
de chauffeur. Hoe kun je bijvoorbeeld 
zuiniger rijden? Wat kun je doen om 
de beschikbaarheid van een voertuig 

te optimaliseren? Dat zijn allemaal 
ontwikkelingen die om actie vragen van 
de dealer. Nebim herkent die behoefte 
en speelt daar perfect op in met een 
uitgebreid pakket aan ondersteunende 
diensten, services en trainingen. Goed 
voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld 
dat Nebim een eigen driver trainer in 
dienst heeft, die klanten op alle mogelijke 
manieren ondersteunt.

ANTICIPEREN OP  
VERANDERENDE MARKT
De komende jaren zullen zich kenmerken 
door veranderingen. De milieueisen die 
de EU oplegt om de CO2-uitstoot te 
beperken, zullen leiden tot een versnelling 
van de ontwikkeling van alternatieve 
aandrijflijnen. We hebben nu al LNG-trucks 
als rendabel alternatief voor dieseltrucks 
in het langeafstandstransport. Daarnaast 

gaan elektromobiliteit en waterstof een 
belangrijke rol spelen. Dat vraagt van ons 
allemaal om aanpassingen. Nebim heeft 
in het verleden aangetoond in staat te 
zijn om in te spelen op de eisen van een 
veranderende markt.

Het twintigjarig bestaan van Nebim is een 
mijlpaal waarmee ik Diederik Nolten en 
zijn team van harte feliciteer. Het hechte 
partnership tussen Nebim en Volvo Trucks 
is een sterke basis om de klant optimaal 
te blijven bedienen en daarom zie ik de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

‘ VERTROUWEN  
IN DE  
TOEKOMST’

WABE VAN SOLKEMA, MANAGING DIRECTOR VOLVO TRUCKS NEDERLAND



Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zorg voor het milieu 
en duurzaamheid staan bij ons hoog 
in het vaandel. Bij de nieuwbouw 
van onze gebouwen in Venlo, Zele 
en Zwevegem hebben we volop 
geïnvesteerd in duurzaamheid en 
energiezuinige oplossingen. Het 
resultaat: CO2-neutrale gebouwen.

20 JAAR DUURZAAM 
ONDERNEMEN

NEBIM IS GROEN!

ZWEVEGEMVENLO

GESCHIKT VOOR LNG- EN  
CNG-TRUCKS
De roep om duurzaam transport 
neemt toe. Steeds meer verladers 
vragen om schoon transport en 
overheden stimuleren het gebruik van 
alternatieve brandstoffen. Nebim is 
gespecialiseerd in advies over en het 
leveren van alternatieve aandrijflijnen, 
zoals LNG-trucks. Ook voor service 
en onderhoud van deze voertuigen 
bent u bij ons aan het juiste adres. Zo 
zijn onze vestigingen in Venlo, Zele 
en Zwevegem voorzien van speciaal 
uitgeruste onderhoudsstraten om 
veilig aan LNG- en CNG-trucks te 
kunnen werken. 

WE HEBBEN DIVERSE ZICHTBARE EN MINDER ZICHTBARE DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN GENOMEN: 
•  Zonnepanelen op het dak (Venlo 900; Zele en Zwevegem elk 390)
•   Energiezuinige LED-verlichting met daglichtregeling die de verlichting automatisch dimt zodra er  

voldoende inval van daglicht is
•  Veel glas om daglicht maximaal te benutten
•  Bewegingssensoren in onder meer de serviceputten en kantoren die verlichting automatisch in- en uitschakelt
•  Verwarmen en koelen met aardwarmte via een WKO-installatie/Boorgat Energie Opslag
•   Een warmtewisselaar in combinatie met een warmtepomp verwarmt de ruimtes in de winter en koelt deze in de zomer

ZELE

CO2
NEUTRAAL

1716
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Meer vervoeren zonder overbelading. 
Renault Masters met het 3500PLUS 
Systeem van BE-Combi staan garant 
voor een hoog netto laadvermogen. 
Nebim Verhuur heeft diverse voertuigen 
in de verhuurvloot.

De vraag naar bestelwagens met een 
hoog laadvolume neemt snel toe, vertelt 
Patrick Kramer, directeur Nebim Verhuur. 
“Dat heeft voor een groot deel te maken 
met de opmars van e-commerce. Voor 
de distributie van bestellingen hebben 
(pakket)bezorgers behoefte aan voertuigen 

met een hoog laadvolume. Met een 
reguliere bedrijfswagen overschrijd 
je al snel het maximaal toegestane 
totaalgewicht. De Renault Masters met het 
3500PLUS Systeem van BE-Combi zijn 
daarvoor een perfecte oplossing. Het netto 
wettelijk toegestaan laadvermogen van 
deze voertuigen loopt op tot 2850 kg.” 

BE-RIJBEWIJS IS VOLDOENDE
Niek Slotboom, directeur BE-Combi, 
noemt meer voordelen. “Er gelden 
in steden steeds meer regels en 
beperkingen ten aanzien van distributie, 
onder meer over toegestane aslasten 
en totaalgewichten. Met het 3500PLUS 
Systeem beschik je over een optimaal 
laadvermogen binnen de mogelijkheden 
en beperkingen die er zijn. Daarnaast zijn 
deze voertuigen een oplossing voor het 
tekort aan chauffeurs met een C-rijbewijs, 
aangezien een BE-rijbewijs voldoende is 
om er mee te mogen rijden. Een chauffeur 
hoeft dus niet in bezit te zijn van een 
C-rijbewijs met de daarvoor geldende 
Code 95 nascholingsplicht.”

GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE 
TOEPASSINGEN
Nebim biedt verschillende Renault 
Masters aan met een BE-Combi 
3500PLUS Systeem, geschikt voor 
een groot aantal toepassingen. De 

voertuigen zijn onder meer beschikbaar 
als bakwagen met Plywood-opbouw, 
schuifzeilopbouw en koelopbouw 
voor geconditioneerd transport. 
Kramer: “Deze voertuigen passen in de 
verhuurvloot mooi tussen ons aanbod 
van lichte bedrijfswagens enerzijds 
en de distributietrucks en bakwagens 
anderzijds. Klanten vinden bij ons een 
compleet gamma. De voertuigen zijn 
beschikbaar voor zowel korte- als  
lange termijnverhuur, maar ook lease  
is mogelijk.”

OVER BE-COMBI
BE-Combi ontwikkelt op basis van lichte 
bedrijfswagens transportoplossingen die 
een hoger netto laadvermogen mogelijk 
maken. Met het PLUS-systeem van 
BE-Combi kan, afhankelijk van de keuze 
van de laadbak, een laadvermogen 
van 2.500 tot 3.000 kilo worden 
gecreëerd. Het 3500PLUS Systeem 
is in feite een kortgekoppelde trekker-
opleggercombinatie met het uiterlijk en 
rijgedrag van een lichte bedrijfswagen. De 
laadbak is gemonteerd op een op maat 
gemaakt opleggerchassis. Doordat deze 
oplegger, net als het trekkend voertuig een 
wettelijk GVW heeft van 3.500 kilo, komt 
het combinatiegewicht op 7.000 kilo. 

NIEUW IN HET AANBOD: BE-COMBI 3500PLUS SYSTEEM 
VOOR EEN HOOG WETTELIJK LAADVERMOGEN

Wilt u uw trekker, vrachtwagen, 
oplegger of bestelbus verkopen?  
Neem dan contact op met  
Nebim Used Trucks!

Wij doen graag een passend bod en 
ontzorgen u daarbij volledig. Onze 
inkoopafdeling zorgt voor een snelle en 
correcte taxatie, regelt de administratieve 

afhandeling en betaling en haalt 
desgewenst het aangekochte object  
bij u op.

OP ZOEK NAAR 
TRANSPORTMATERIEEL?
Nebim Used Trucks heeft een ruim 
aanbod gebruikt transportmaterieel 
wat wereldwijd in meer dan 80 landen 
verkocht wordt. Het complete aanbod 
trucks, bedrijfswagens, opleggers  
en aanhangers kunt u vinden op  
www.nebimusedtrucks.eu. Tevens 
verzorgen wij indien gewenst de  
keuring, reparatie en onderhoud en  
alle bijbehorende exportdocumenten  
van het door u aangekochte object.

WWW.NEBIMUSEDTRUCKS.EU

MEER WETEN? 
De beschikbare verhuurvloot  
is te zien op de website  
www.nebim.eu/services/verhuur. 
U kunt eenvoudig de specificaties 
bekijken, een voertuig reserveren, 
een offerte aanvragen of  
contact met ons opnemen  
als u vragen heeft.



‘ Een BE-rijbewijs 
is voldoende 
om er mee 
te mogen rijden’

TRANSPORTMATERIEEL KOPEN OF VERKOPEN?

Eenvoudig en snel gebruikte 
onderdelen kopen? Nebim Used Parts 
kan een groot aantal onderdelen voor 
Volvo- en Renault Trucks uit voorraad  
leveren. In de nieuwe webshop is het 
nog makkelijker om onderdelen te 
vinden en te bestellen.

Nebim Used Parts is de betrouwbare, 
transparante partner voor gebruikte 
truckonderdelen. In de webshop  
www.nebimusedparts.com zijn de 
beschikbare onderdelen overzichtelijk 
gerangschikt. Daarnaast is per onderdeel 
nu nog meer informatie te vinden over 
de specificaties en historische gegevens 
zoals bouwjaar en kilometerstand. Ook 
kunt u eenvoudig onderdelen bestellen, 
betalen en laten verzenden. Zo heeft u 
snel de beschikking over het onderdeel 
dat u nodig heeft en wordt ongeplande 
stilstand tot een minimum beperkt.

KWALITEIT
U bent verzekerd van kwaliteit. 
Schadetrucks worden in onze 
werkplaats zorgvuldig gedemonteerd. 
Alle onderdelen worden gecontroleerd, 

schoongemaakt en opgeslagen. Nebim 
Used Parts beschikt over eigen vervoer, 
waardoor onderdelen indien nodig heel 
snel geleverd kunnen worden. Nebim 
Used Parts biedt een passende garantie 
op elk onderdeel. Ook beschikken 

we over het KZD*** keurmerk: de 
hoogst haalbare certificering die een 
demontagebedrijf kan behalen. 

WWW.NEBIMUSEDPARTS.COM

BEKIJK DE NIEUWE WEBSHOP
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U wilt geld vrijhouden voor andere  
investeringen. Nebim Lease biedt een 
financiering op maat. 

De keuze voor een financieringsvorm is 
medebepalend voor het rendement van 
uw onderneming. Wat voor u de beste 
financieringsvorm is, hangt af van diverse 
factoren, zoals de financieringsbehoefte, 
type voertuig, looptijd en restwaarde. 
Nebim Lease biedt alle verschillende 
financieringsvormen aan en kan daardoor 
maatwerk bieden. Graag adviseren wij en 
bepalen in goed overleg met de klant wat 
de beste optie is voor het bedrijf.

VERSCHILLENDE VARIANTEN
Operational Lease lijkt op huren. Wij 
kopen het voertuig dat u wilt hebben 

en vervolgens huurt u het voertuig van 
ons. Het voertuig staat niet bij u op de 
balans, want wij zijn zowel juridisch als 
economisch eigenaar van het voertuig. 
Aan het einde van de leaseperiode heeft u 
de mogelijkheid om het voertuig van ons 
te kopen.

Full Service Lease is een operational 
lease uitgebreid met reparatie/onderhoud, 
wegenbelasting en verzekering. Het 
voertuig staat dus ook niet bij u op 
de balans, en u hebt de mogelijkheid 
om het voertuig aan het einde van de 
leaseperiode te kopen van ons. 

Met Financial Lease bent u als klant 
economisch eigenaar van het voertuig 
en staat het voertuig bij u op de balans. 

Wij zijn juridisch eigenaar en aan het 
einde van het leasecontract gaat ook het 
juridisch eigendom over.

Sale en Leaseback, wij kopen het 
voertuig van u en stellen het in leasevorm 
ter beschikking. Dit kan zowel in 
Operational als Financial Leasevorm. 
Op deze manier maakt u geld vrij wat 
u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor 
werkkapitaal, investeringen etc.

Meer weten? Onze experts helpen u 
graag met de juiste financiering voor uw 
bedrijf. 

WWW.NEBIM.EU/SERVICES/LEASE

FINANCIERING OP MAAT

Nebim Solutions bundelt diensten die 
u helpen om de kosten te verlagen 
en het rendement te verbeteren. “Het 
kan 5 tot 10% brandstofbesparing 
opleveren als de chauffeur weet hoe je 
optimaal gebruikmaakt van de truck.”

Eén van de onderdelen van Solutions 
is het verzorgen van trainingen, al dan 
niet in het kader van Code 95 en Fuel 
Management. “Chauffeurs bewust 
maken: dat is mijn taak”, zegt Driver 
Trainer Wil Jochems van Nebim. “Een 
truck heeft tegenwoordig zoveel functies 
die de chauffeur ondersteunen in het 
verkeer, de veiligheid verbeteren en 
leiden tot brandstofbesparing. Een 
voorwaarde om het maximale uit een 
truck te kunnen halen, is dat je als 
chauffeur weet hoe je er mee om moet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gaan. Ik ben zelf 22 jaar beroepschauffeur 
geweest. Daarna ben ik vijftien jaar 
rijinstructeur geweest en sinds 2015 werk 
ik bij Nebim, dus ik spreek met de nodige 
ervaring.”

AFLEVERTRAINING 
Om het potentieel van een nieuwe truck 
optimaal te benutten, is het zaak dat 
een chauffeur goed voorbereid op weg 
gaat. “Bij de aflevering van een voertuig 
verzorg ik een afleverinstructie aan de 
chauffeur, waarbij we alle ins en outs 
van het voertuig doornemen. Waar zitten 
alle schakelaars? Hoe stel je een stoel 

in? Wat zijn de verschillende systemen 
om het brandstofverbruik te beperken? 
Hoe werken de veiligheidssystemen van 
de truck? Een van de onderdelen tijdens 
de instructie is dat we een stuk rijden, 
zodat de chauffeur meteen feeling krijgt 
met de mogelijkheden van zijn nieuwe 
truck. Juist die afleverinstructie is een 
belangrijke eerste stap. Niet alles kan 
echter worden aangeleerd in de beperkte 
tijd. Daarom laat ik, als daar behoefte aan 
is, mijn telefoonnummer achter, zodat de 
chauffeur mij kan bellen bij vragen.” 

MEE MET CHAUFFEUR
Jochems ondersteunt chauffeurs en 
bedrijven ook op andere manieren. “Als 
zij vragen hebben over trucks waar ze al 
langer mee rijden, of als ze zien dat een 
voertuig niet maximaal presteert, kunnen 
ze ook een beroep op ons doen. In zo’n 
geval rijd ik vaak een keer mee met de 
chauffeur en geef ik tips en adviezen 
over de rijstijl en het juiste gebruik van 
de truckfuncties. Vaak kun je met vrij 
eenvoudige maatregelen al behoorlijk wat 
resultaat boeken (zie ook tips).”

‘ CHAUFFEURS BEWUST MAKEN: 
DAT IS MIJN TAAK’

DRIE TIPS VAN WIL JOCHEMS OM BRANDSTOF TE BESPAREN

   Laat de truck zoveel mogelijk uitrollen. Remmen is energie 
vernietigen. Door een voertuig uit te laten rollen,  
kun je gemiddeld 5 à 10% brandstof besparen.

  Gebruik daar waar het kan de cruise control, ook in stedelijk gebied.  
Door dat structureel te doen, daalt het brandstofverbruik met 3 à 4%.

  Controleer regelmatig de bandenspanning. Al bij een halve bar  
te lage bandenspanning, stijgt het brandstofverbruik met 1%.

1

2

WETEN WAT NEBIM 
SOLUTIONS VOOR U 
KAN BETEKENEN? 
NEEM CONTACT OP MET 
UW VERKOOPADVISEUR
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Voor service, onderhoud en reparaties 
aan getrokken materieel kunt u terecht 
bij Nebim Trailerservice Weert en 
Nebim Freshpark Venlo.

“Klanten vinden bij ons een one-stop-shop 
voor trekkend én getrokken materieel”, 
vertelt Patrick Kramer van Nebim. “Onze 
goed geoutilleerde werkplaatsen in 
Weert en Venlo zijn volledig ingericht 
voor alle soorten trailerservice. Wij 
hebben alle benodigde onderdelen op 
voorraad en bieden tevens vloot- en 
onderhoudsplanning. Desgewenst 
kunnen we ook aanverwante diensten 
verzorgen, zoals een reparatie- en 
onderhoudscontract of een financiering 
op maat. Nebim ontzorgt de klant ook op 
het gebied van trailerservice volledig.”

SUCCESVOL PARTNERSCHAP
Nebim Trailerservice kijkt constant hoe 
de dienstverlening voor klanten verder 
kan worden verbeterd. Goed voorbeeld 
daarvan is het servicepartnerschap 
met Kraker Trailers. Kramer: “Het 
partnerschap met Kraker Trailers bestaat 
sinds 1 november 2019 en heeft al tot 
mooie resultaten geleid. In de regio zijn 
we inmiddels hét aanspreekpunt voor 
transportbedrijven met Kraker Trailers. 

Zo doen we voor Euroveen Logistics 
uit Grubbenvorst, samen met hen, het 
onderhoud van vijftig Kraker Trailers. 
Ook heeft BEMO Meijel BV, officieel 
verkooppartner van Kraker Trailers,  
door samenwerking al veel nieuwe  
Kraker Trailers in de regio verkocht.”

KLANT DIRECT HELPEN
Service, onderhoud en reparaties worden 
uitgevoerd bij de servicepunten in Weert 
(Nebim Trailerservice) en Venlo (Nebim 
Freshpark). “In alle facetten van de 
dienstverlening staat service centraal”, 
vertelt Kramer. “We helpen klanten 
direct zodat ze zo snel mogelijk weer 
de beschikking hebben over hun trailer. 
Om een hoge kwaliteitsstandaard te 
kunnen garanderen, hebben we onze 
teams in de werkplaatsen uitgebreid. 
Dankzij trainingen zijn we op de hoogte 
van de laatste stand van de techniek. Zo 
hebben we bij Cargo Floor, leverancier 
van de vloeren, training gehad over de 
schuifvloeren. In onze werkplaatsen 
beschikken we over alle benodigde 
equipment, tot aan apparatuur om 
aluminium te lassen. Ook hebben we een 
ruime voorraad onderdelen, die we steeds 
verder uitbreiden, om alle denkbare zaken 
op het gebied van reparatie en onderhoud 

snel en adequaat te kunnen uitvoeren. 
BEMO biedt zelfs de mogelijkheid tijdens 
de duur van onderhoud een Kraker 
huurtrailer in te zetten.”

OPLOSSINGEN DIE BIJDRAGEN 
AAN EFFICIENCY
Naast service en onderhoud kan Nebim 
ook maatwerkoplossingen configureren. 
Kramer: “We hebben inmiddels diverse 
schades hersteld en vloeren vervangen. 
Zo kunnen we met een hydraulische motor 
het meeloopschot automatisch weer naar 
voren trekken zonder dat er iemand in 
de laadbak hoeft te zijn. Op deze manier 
dragen we met onze expertise niet alleen 
bij aan betrouwbaar materieel voor de 
klant, maar ook aan efficiency.” 

ONE-STOP-SHOP VOOR GETROKKEN MATERIEEL

MEER WETEN OVER DE TRAILERSERVICE 
VAN NEBIM?
Nebim Trailerservice Weert: +31 495 58 42 52
Nebim Freshpark Venlo: +31 77 323 75 90

EEN KRAKER TRAILER KOPEN OF HUREN? 
Neem contact op met BEMO Meijel BV:  
Marc Bemelmans +31 6 53 24 48 87  
Frank Mostert +31 6 10 02 63 16
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Nebim Africa Ltd. is, onder leiding van 
Managing Director Yusupha Drammeh, 
sinds 2018 actief vanuit Gambia met 
container- en kippertransport. Ook 
biedt Nebim Africa voor particulieren 
exclusief busvervoer aan. Verder heeft 
Nebim Africa zich gespecialiseerd in de 
verkoop van onderdelen en gebruikte 
trucks. Het plan is om in de toekomst uit 
te breiden met een moderne werkplaats.

Veel lokale en internationaal opererende 
bedrijven maken inmiddels gebruik van  
de diensten van Nebim Africa. Zo wordt  
er onder meer zaken gedaan met TAF,  
het grootste bouwbedrijf van Gambia.

Op termijn is het doel van Nebim Africa 
een gedeelte van de revenuen te gebruiken 
om jong talent de gelegenheid te bieden 

zich verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt 
de Nebim Africa Foundation opgericht. 
“Denk bijvoorbeeld aan technische 
opleidingen voor monteurs waarin ze 
worden opgeleid tot diagnosespecialist”, 
vertelt Patrick Kramer van Nebim. “Maar 
ook andersoortige opleidingen zijn 
denkbaar, bijvoorbeeld op het gebied van 
management, financiën of operations.”

WWW.NEBIMAFRICA.COM

UITBREIDING ACTIVITEITEN IN GAMBIA

Pieken in uw transport? Of vervangend 
vervoer nodig? Nebim Verhuur helpt u 
snel op weg. Op onze website kunt u 
eenvoudig de verhuurvloot bekijken en 
een voertuig reserveren.

Nebim Verhuur beschikt over een 
uitgebreide verhuurvloot trekkers, 
bakwagens en bestelwagens in 
verschillende configuraties. De voertuigen 
zijn direct inzetbaar. Onze verhuurvloot 

biedt de oplossing voor extra capaciteit 
op het moment dat u die nodig heeft. Veel 
voertuigen uit de vloot worden via Used 
Trucks verkocht aan eigen Nebim-klanten. 
Op deze manier is het voor Nebim 
Verhuur mogelijk continu te investeren 
in nieuwe objecten met verschillende 
specificaties. Onze voertuigen zijn 
beschikbaar voor zowel korte termijn 
als lange termijnverhuur, en dat tegen 
gunstige voorwaarden en verhuurprijzen.

RESERVEREN
Op onze website is de beschikbare 
verhuurvloot uitgesplitst per land en 
type. U kunt eenvoudig de specificaties 
bekijken, een voertuig reserveren, een 
offerte aanvragen of contact met ons 
opnemen als u vragen heeft. 

WWW.NEBIM.EU/SERVICES/VERHUUR

ALS U SNEL (EXTRA) VERVOER NODIG HEEFT

Alle activiteiten van Nebim Groep 
komen aan bod in onze nieuwe 
bedrijfsfilm. In een paar minuten 
krijgt u een goed beeld van Nebim 
Groep, de medewerkers, het 
productengamma en ons uitgebreide 
aanbod services en diensten. Wij 
zullen u persoonlijk en/of via onze 
nieuwskanalen informeren. 
 
De film is eind november te  
vinden op www.nebim.eu. 

NIEUWE BEDRIJFSFILM 
TER ERE VAN JUBILEUM!
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NEBIM 20 JAAR 
PROGRESSIE!
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BRANDSTOF BESPAREN MET VOLVO FH MET I-SAVE

 MEER WETEN? OF EEN DEMORIT MAKEN MET 
DE FUEL HERO DEMO EN DE VOORDELEN IN DE 
PRAKTIJK ERVAREN? UW VERKOOPADVISEUR 
HELPT U GRAAG VERDER

De Volvo FH met I-Save combineert 
brandstofefficiency met uitstekende 
rijeigenschappen en -prestaties. Bedrijven 
die al rijden met deze truck vertellen over 
hun redenen om voor deze truck te kiezen 
en delen ervaringen.

VOLVO’S ZUINIGSTE  
TRUCK OOIT VOOR  
DE LANGE AFSTAND

‘I-SAVE DOET WAT BELOOFD WORDT’
TRAVADRI MERELBEKE

‘      Gemiddeld 
zitten we 
rond 25 liter 
op 100 km’ 
Koen De Corte

De kracht van Travadri transport is de 
combinatie groupage en het vervoer  
van bloemen en planten. Koen De Corte, 
die samen met Gert Van Driessche 
de leiding heeft: “Wij combineren 
goederenstromen in ons eigen  
cross-dock center tot volle ladingen.” 
Onlangs nam Travadri twee nieuwe 
Volvo FH I-Save trekkers in gebruik. 

Met de toevoeging van de twee nieuwe 
Volvo’s wordt een periode van 17 jaar  
beëindigd waarin er geen Volvo’s werden  
aangeschaft. De service is doorslaggevend 
voor De Corte. “Je koopt een stuk van de 
garage van de dealer. Er is sprake van een 
vertrouwensband. Nebim Gent heeft de 
afgelopen jaren enorm hard gewerkt aan 
haar reputatie en een uitstekende naam 
opgebouwd in de sector. Voor ons reden 
om twee Volvo’s FH I-Save bij hen aan te 
schaffen. Het vertrouwen in product en 
garage is groot.” 

UITSTEKENDE PRESTATIES
Over de prestaties van de Volvo FH 460 
4x2 trekkers met I-Save is Travadri zeer 
tevreden. De Turbo Compound-motor 
doet wat hij belooft. “Gemiddeld zitten 
we rond de één op vier. Je moet ook echt 
kijken naar het gemiddelde, omdat we 
in de groupage nooit te maken hebben 
met vaste tonnages. Een op-vracht 
kan 13 ton zijn, terwijl de terug-vracht 
24 tot 25 ton kan zijn. Nebim helpt ons 
bij het monitoren van de prestaties 
van de trucks. Feitelijk doen we in 
samenwerking het wagenparkbeheer 
waarbij we nadrukkelijk ook de rijstijl 

van de chauffeurs meenemen. Als we 
iets zien in het verbruik of rijstijl kunnen 
we direct ingrijpen. Belangrijk is ook het 
enthousiasme van onze chauffeurs.”

SNEL SCHAKELEN
Aan het begin van de Corona-tijd had 
Travadri de helft van de trucks stilstaan. 
“Je zag dat met name de handel in 
planten een dalende lijn liet zien. Ook 
andere sectoren kwamen in eerste 

instantie tot stilstand. We hebben toen 
snel kunnen schakelen door op andere 
goederenstromen in te zetten, waaronder 
medische materialen. Je ziet nu dat de 
andere stromen langzaamaan weer op 
niveau komen. Zo zijn we vele jaren actief 
als vervoerder van bloemen en planten, 
die we voor Belgische kwekers rijden. 
Een aantal keer per week vertrekken onze 
wagens vanuit Merelbeke richting Frankrijk. 
De huidige opleving van COVID-19 
baart wel zorgen met het oog op onze 
bestemmingen in Frankrijk en Engeland.” 

WWW.TRAVADRI.COM

WIE: Travadri
WAT: Twee Volvo FH 460 4x2- 
trekkers met Turbo Compound
INZET: Combinatie groupage en 
vervoer bloemen en planten
ERVARING: “Gemiddeld zitten we  
rond 25 liter op 100 km.” 

DERDE GENERATIE
Travadri bestaat ruim 70 jaar en is altijd gevestigd geweest in Merelbeke. 
Momenteel staat de derde generatie aan het roer. Het is een familiebedrijf waar 
traditie en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Chauffeurs zijn vaak al lang in 
dienst. “We ondersteunen elkaar waar nodig. Nieuwe mensen gaan zo snel 
mogelijk op in het meubilair, niet negatief bedoeld overigens, want dat zijn 
wij samen. Onze chauffeurs bewaken onze kwaliteit, we koppelen hen – op 
winkelniveau - zo veel mogelijk aan vaste losadressen.”
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Brandstofbesparing is een belangrijk 
item bij transportbedrijf Cremers 
Coolcare uit Tegelen. De inzet van 
een Volvo FH I-Save leidt tot meer 
efficiency.

“Brandstof vormt bijna 30% van onze 
totale kosten”, vertelt directeur Frans 
Cremers. “Maar het is wel een kostenpost 
waar je invloed op kunt uitoefenen. Dat 
doen we onder andere door het trainen en 
begeleiden van chauffeurs om zuinig te 
rijden en door te investeren in materieel. 
We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe 
technieken en lopen graag voorop.”

DEMOTRUCK
De aanschaf van een Volvo FH I-Save 
is daarom een logische stap. “We 
hebben eerst een proef gedaan met een 
demotruck, waarmee we een verbruik 
van bijna 1 op 4 noteerden. Met een 
jaarkilometrage van 170.000 kilometer 
levert dat een substantiële besparing op. 
Op basis daarvan hebben we besloten om 
een Volvo FH 460 6x2-trekker met Turbo 
Compound-motor aan te schaffen.”
Cremers zet de truck voornamelijk in 
voor het geconditioneerd transport van 
groente en fruit. “Om die reden hebben 
we gekozen voor een 6x2-configuratie. 
We hebben namelijk te maken met 
wisselende ladingen en gewichten. 
Om een voorbeeld te geven: een pallet 

mandarijnen weegt 1400 kilo; een pallet 
tomaten 600 kilo. Een 6x2 is voor alle 
beladingen de juiste configuratie.”

HAPPY
De chauffeur had ook een belangrijke 
stem in de keuze voor een Volvo-truck. 
Cremers: “Wij vinden het belangrijk dat 
de chauffeur zich happy voelt in de auto. 
Toen we ons oriënteerden op een nieuwe 
truck, zei een van onze chauffeurs: ‘Als 
je een nieuwe truck gaat aanschaffen 
en het wordt een Volvo, dan zou ik daar 
wel mee willen rijden’. Hij rijdt er sinds 
maart mee en is zeer positief over de 
Volvo FH I-Save. Deze truck maakt 
de verwachtingen waar. De truck is 
zuinig, comfortabel en biedt een prettig 
rijcomfort.” 

De nieuwe Volvo FH is geleverd door 
Nebim Venlo, waar Cremers Coolcare 
ook zijn drie Volvo-trucks en een deel 
van de trailervloot laat servicen. “Een 
heel prettige partij om mee samen te 
werken. Dat gaat al jaren heel goed. Ze 

weten wat wij nodig hebben, doen wat ze 
beloven en spelen in op onze wensen. De 
Volvo FH I-Save is een goed voorbeeld 
van hoe onze doelen ten aanzien van 
brandstofefficiency zijn vertaald in een 
passende configuratie.”

WWW.CREMERS.NL

‘ KEUZE VOOR BRANDSTOF-
EFFICIENCY LOONT’

CREMERS COOLCARE

WIE: Cremers Coolcare
WAT: Volvo FH 460 6x2-trekker met Turbo Compound
INZET: Geconditioneerd transport van groente en fruit
ERVARING: “Ons wagenpark heeft een gemiddeld verbruik van 1 op 3,6.  
Deze Volvo FH I-Save scoort duidelijk beter.”

‘ WE BESPAREN SUBSTANTIEEL  
OP BRANDSTOFKOSTEN’
Brandstof besparen. Dat was een 
belangrijke eis van Peter Van Israel 
toen hij zich oriënteerde op een nieuwe 
Volvo FH-trekker. Van Israel koos voor 
een Volvo FH I-Save. “I-Save maakt de 
belofte van brandstofbesparing waar.” 

Van Israel NV uit Geraardsbergen is 
gespecialiseerd in de productie van 
potgrond en boomschors. “Deze producten 
bewerken en verpakken we zelf”, zegt 

zaakvoerder Peter Van Israel. “Ons eigen 
huismerk Saniflor bestaat uit een groot 
assortiment potgrond. Het transport voeren 
we met twee trucks zelf uit, voornamelijk in 
België, Noord-Frankrijk en een klein stukje 
van Nederland en Duitsland.” 

BRANDSTOFVERBRUIK  
VERLAGEN
Van Israel NV zet voor het tansport ook 
een Volvo FH I-Save in, die de plaats 

heeft ingenomen van een Volvo FH 500  
4x2-trekker. Het verlagen van het 
brandstofverbruik was de belangrijkste 
reden om te kiezen voor een Volvo FH 
500 4x2-trekker met de zuinige Turbo 
Compound-motor, vertelt Van Israel. “We 
doen met deze trucks best zwaar werk. 
Bij volle belading is het totaalgewicht 
44 ton. Onze vorige truck had een 
gemiddeld verbruik van 1 op 2,9. Toen 
we ons oriënteerden op een nieuwe 
truck, was mijn eis dat het verbruik van 
de nieuwe truck onder de 30 liter per 
100 kilometer moest blijven. Op advies 
van Nebim hebben we gekozen voor 
de brandstofzuinige Volvo FH I-Save. 

Die truck maakt zijn belofte waar: de 
Volvo I-Save noteert een gemiddeld 
verbruik van 1 op 3,4. Dat scheelt op een 
jaarkilometrage van 120.000 kilometer 
aanzienlijk in de kosten in vergelijking met 
onze vorige truck.” 

I-SEE ANALYSEERT DE ROUTE
Naast de zuinige Turbo Compound-motor 
bevat I-Save een reeks geavanceerde, 
brandstofbesparende functies. Zo is 
I-See, dat op basis van kaarten hellingen 
verderop in de route analyseert en het  
rij- en schakelgedrag daarop aanpast, 
verder verbeterd. Met I-See wordt de 

energie van de truck optimaal benut  
bij het rijden in de heuvels. “Zeker op  
het geaccidenteerde terrein in de 
Ardennen, waar wij geregeld komen, 
bewijst dit systeem zijn meerwaarde”, 
zegt Van Israel.

De truck is geleverd door Nebim Ninove. 
“Net als bij de aanschaf van onze eerste 
Volvo-truck een paar jaar geleden, zijn we 
uitstekend ondersteund en geadviseerd. 
Onze klanten verwachten van ons dat we 
soepel opereren en punctueel leveren. 
Het is dan wel zo fijn dat je nooit zorgen 
hoeft te hebben om het materieel en 
een betrouwbare dealer achter je hebt 
staan, zodat wij ons kunnen focussen op 
onze corebusiness. Bij Nebim is dat in 
vertrouwde handen.”

WWW.VANISRAEL.BE

VAN ISRAEL NV (SANIFLOR)

OVER VAN ISRAEL NV 
(SANIFLOR)
Peter Van Israel is sinds 1995 
directeur/eigenaar van het 
bedrijf dat zijn vader Emiel heeft 
opgericht. “Mijn vader is in 1975 
begonnen met het mengen en 
transporteren van potgrond. 
Die activiteit is uitgegroeid 
tot Saniflor. We leveren 
exclusief aan tuincentra en 
tuinaanleggers.” Naast potgrond 
en boomschors levert Van Israel 
NV ook onder meer meststoffen, 
bodemverbeteraars en graszaad. 

WIE: Van Israel NV (Saniflor)
WAT: Volvo FH 500 4x2-trekker met Turbo Compound
INZET: Transport van potgrond en boomschors
ERVARING: “De Volvo FH I-Save maakt de belofte van 
lager brandstofverbruik waar.”
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Transportbedrijf Datrans Nederland 
uit Wanssum rijdt ruim een jaar met 
twee Volvo FH 420 LNG 4x2-trekkers. 
Het transportbedrijf is zo tevreden 
over de resultaten dat er nog twee 
Volvo LNG-trucks aan de vloot worden 
toegevoegd. “Het is een rendabele 
businesscase.”

Datrans is gespecialiseerd in transport 
van en naar Zwitserland. “Het gros 
van ons kilometrage maken we in 
Duitsland”, vertelt Laura Hagens van 
Datrans Nederland. “Wij gaan met de 
LNG-trucks iedere morgen naar de 
treinterminal in Duitsland waar we vijf 
trailers omkoppelen. Die gaan vervolgens 
per trein naar de terminal in Zwitserland, 
op de grens van Duitsland en Zwitserland. 
In Duitsland nemen we weer volle trailers 
mee die deze kant op moeten.” 

24 UUR PER DAG
Datrans zet de LNG-trekkers ook in 
voor het estafettesysteem dat het 
bedrijf hanteert. Daarbij worden ‘s 
nachts trailers met goederen die naar 
Zwitserland of Nederland moeten, in 
Duitsland omgekoppeld. “De trucks zijn 
dus eigenlijk 24 uur bemand en maken 
95% van hun kilometers in Duitsland, 
waardoor we optimaal profiteren van de 
Maut-vrijstelling voor LNG-trucks. Het 
Maut-voordeel bespaart ons iedere week 
per truck minimaal 750 euro.”

RENDABELE BUSINESSCASE
De Maut-vrijstelling in Duitsland is verlengd 
tot ten minste eind 2023. “Dat heeft voor 
ons de doorslag gegeven om nog twee 
dieseltrucks te vervangen door twee Volvo 
FH 420 LNG 4x2-trucks”, vertelt Hagens. 
“Het mes snijdt aan twee kanten. De 
LNG-trucks stoten 20% minder CO2 uit 
dan dieseltrucks en zijn dus beter voor het 

milieu. We hebben klanten voor wie dat 
een grote pre is. Daarnaast geloven wij 
erin dat LNG-trucks voordeliger zijn, zeker 
als je de trucks optimaal kunt inzetten 
in Duitsland. We tanken ook geregeld in 
België, waar LNG is vrijgesteld van accijns. 
In combinatie met de dubbele shifts 
die de voertuigen draaien en het hoge 
kilometrage van 270.000 kilometer, is LNG 
een rendabele businesscase.”

PRETTIGE SAMENWERKING
De vloot van Datrans bestaat nu uit 58 
trekkers en 135 trailers. Aan het eind van 
het jaar heeft Datrans acht Volvo-trucks 
in de vloot. De nieuwe Volvo-trucks 
worden geleverd door Nebim Venlo. “Wij 
zijn zeer tevreden over de samenwerking 
met Nebim. Nebim is er voor ons als 
wij hen nodig hebben. Niet alleen bij 
de aankoop van materiaal, maar ook 
voor service en onderhoud. Wij hebben 

namelijk voor al onze Volvo-trucks een 
onderhoudscontract. Het is prettig om op 
zo’n partij terug te kunnen vallen.”

ZWITSERLAND-SPECIALIST
Datrans is volledig georiënteerd op 
vervoer van en naar Zwitserland. “Van 
stukgoed tot bulkgoederen”, vertelt 
Hagens. “Zwitserland is niet aangesloten 
bij de Europese Unie en dat betekent dat 
bedrijven rekening moeten houden met 
allerlei zaken, bijvoorbeeld rond in- en 
uitklaring van goederen. Wij zijn daarin 
gespecialiseerd en kunnen de klant 
ontzorgen. Het bedrijf is in 1981 opgericht 
door mijn vader Ruud Hagens, die nog 
steeds directeur en eigenaar is. Hij ging 
als eigenrijder op Zwitserland rijden en 
heeft het bedrijf gaandeweg uitgebouwd 
tot wat het nu is.”

WWW.RUUDHAGENS.NL

Duurzaam en milieubewust transport is voor  
steeds meer bedrijven en verladers belangrijk.  
De Volvo FH LNG en Volvo FM LNG zijn hét groene 
alternatief voor langeafstandstransport en regionaal 
transport. Drie transport bedrijven vertellen over hun 
ervaringen met Volvo LNG-trucks.

VOLVO LNG-TRUCKS

HÉT GROENE ALTERNATIEF 
VOOR DE LANGE AFSTAND

DATRANS NEDERLAND B.V.

ZO PROFITEERT DATRANS OPTIMAAL 
VAN HET MAUT-VOORDEEL

WILT U WETEN WAT VOLVO LNG-TRUCKS UW BEDRIJF 
OPLEVEREN? OF WILT U EEN PROEFRIT MAKEN? 
UW VERKOOPADVISEUR HELPT U GRAAG VERDER!
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Hoe kunnen we ons transport 
duurzamer maken? En wat is dan een 
rendabele oplossing? Nedlin koos 
voor Volvo FH 420 LNG 4x2-trekkers. 
“Hiermee combineren we het voordeel 
van schoon transport met een 
sluitende businesscase.”

Bij Nedlin draait alles om de was. 
Nedlin heeft wasserijen in Elsloo en 

Hoensbroek, waar wekelijks  
650.000 kilo wasgoed wordt verwerkt. 
Nedlin bedient klanten in drie  
segmenten: Healthcare, Hospitality en 
Industry. Opdrachtgevers zijn onder  
meer (academische) ziekenhuizen, 
verzorg- en verpleeghuizen, GGZ-
instellingen, hotelketens en middelgrote 
en grote industriële bedrijven in 
Nederland, België en Duitsland.

25% MINDER CO2-UITSTOOT
Schoon linnen en kleding gaat bij Nedlin 
hand in hand met duurzame innovatie. 
In alle facetten van de bedrijfsvoering 
speelt duurzaamheid een belangrijke rol. 
De doelen zijn in 2018 verankerd in een 
duurzaamheidsprogramma. Daarin zijn 
voor zes thema’s ambities geformuleerd, 
waaronder logistiek. “Ons wagenpark 
moet in 2025 25% minder CO2 uitstoten 

‘ De Volvo LNG is 
een sluitende 
businesscase’ 
Stef de Win

SCHONE WAS, 
SCHOON TRANSPORT

NEDLIN

dan in 2018”, vertelt directeur-eigenaar 
Stef de Win. “We hebben mogelijkheden 
in kaart gebracht om dat doel te behalen. 
Zo streven we naar zo min mogelijk 
transportbewegingen door grote en 
efficiënt geladen eenheden in te zetten, 
zoals LZV-combinaties. Bovendien  
rijden we sinds begin 2019, als  
eerste wasserij in Nederland, met  
dubbeldeks-trailers. In een reguliere 
trailer passen 64 rolcontainers; in 
een dubbeldekker 103 rolcontainers. 
Daarnaast hebben we dus drie  
Volvo FH LNG-trekkers in gebruik 
genomen, voor onze inzet op dit  
moment de meest duurzame optie.”

TOTAL COST OF OWNERSHIP
Aan de keus voor Volvo LNG-trucks ging 
een uitgebreide oriëntatie vooraf. “Daarbij 
speelden twee factoren een belangrijke 
rol. Hoeveel CO2-reductie levert een  
LNG-truck op en is het bedrijfseconomisch 
verantwoord? We hebben het volledige 

Total Cost of Ownership in kaart 
gebracht. Conclusie was dat dit een 
sluitende businesscase is. Deze trucks 
maken 200.000 kilometer per jaar. Alles 
bij elkaar opgeteld zijn de kosten gelijk 
of zelfs iets lager in vergelijking met een 
dieseltruck, maar is de CO2-uitstoot 
wel lager. Doorslaggevende reden om 
te kiezen voor Volvo’s LNG-oplossing 
was omdat dit de grootste CO2-reductie 
oplevert. Met deze trucks stoten we 
ongeveer 20% minder CO2 uit.”

De LNG-trucks worden ingezet voor 
Nedlin Healthcare. “Met deze trucks 
rijden we de langere afstanden en 
de grote hoeveelheden naar één of 
maximaal twee adressen per keer, zoals 
ziekenhuizen. We rijden er sinds begin 
dit jaar mee en onze chauffeurs zijn er 
erg tevreden over. Naast het realiseren 
van onze eigen doelen, spelen we 
hiermee ook in op de ambities van onze 
opdrachtgevers en helpen wij hen om 

duurzamer te worden. We constateren 
dat daar steeds meer vraag naar is.  
Goed voorbeeld daarvan is het 
Radboudumc, dat van al zijn leveranciers 
in kaart brengt hoe duurzaam zij zijn. 
Vorig jaar wonnen wij de wedstrijd 
en kregen wij de prijs ‘Duurzaamste 
Leverancier Radboudumc 2019’.” 

LANGDURIGE RELATIE
De Volvo LNG-trucks zijn geleverd door 
Nebim, waar Nedlin de trucks ook laat 
servicen. Nedlin heeft 25 trucks in het 
wagenpark, waarvan 9 Volvo-trucks. “Als 
familiebedrijf gaan wij voor langdurige 
relaties met onze opdrachtgevers en 
leveranciers”, zegt De Win. “Dan helpt het 
als je kunt samenwerken met vaste en 
vertrouwde gezichten, zoals bij Nebim het 
geval is. Bovendien levert Nebim goede 
service en is de werkplaats bij ons om de 
hoek gevestigd.” 

WWW.NEDLIN.COM
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Transportbedrijf Remitrans uit Ninove 
heeft inmiddels ruim twee jaar ervaring 
met Volvo LNG-trucks. “We zijn erg 
tevreden over zowel de prestaties  
als het gunstige verbruik van onze  
Volvo FH LNG-trekkers.”

Een steeds groter deel van het  
wagenpark van Remitrans bestaat uit  
Volvo LNG-trucks. Onlangs nam het 
transportbedrijf zijn 22e Volvo FH 460 
LNG 4x2-trekker in gebruik, precies twee 
jaar na de levering van de eerste truck. 
“De komende jaren breiden we de  

LNG-vloot verder uit”, zegt Manu 
Opsomer, verantwoordelijk voor de 
huifafdeling bij Remitrans. “Ons wagenpark 
bestaat uit 73 trucks, waarvan 42 trekkers 

voor huiftransport. In principe vervangen 
we in het huiftransport elke dieseltruck 
door een LNG-truck. Binnen drie à vier jaar 
willen we volledig over zijn op LNG-trucks. 
Onze filosofie is: als we een bijdrage 
kunnen leveren om transport schoner te 
maken, dan doen we dat. Met LNG-trucks 
verkleinen we de impact op het milieu 
omdat de CO2-uitstoot 20% lager is.” 

GUNSTIG VERBRUIK
Dat de truck wordt aangedreven door 
een motor die gebruikmaakt van het 
dieselprincipe, is een belangrijke reden 

voor Remitrans om te kiezen voor  
Volvo’s LNG-oplossing. Opsomer: “Dat 
maakt het voor chauffeurs eenvoudig om 
van een dieseltruck over te stappen op 

een LNG-truck. Voor sommigen is dat 
best een stap. De chauffeursbeleving 
en rijeigenschappen zijn echter exact 
hetzelfde. We monitoren het verbruik 
consciëntieus en ook daarover zijn we 
erg tevreden. We hebben verschillende 
merken dieseltrucks in de vloot en hebben 
dus vergelijkingsmateriaal. Het verbruik 
van onze LNG-trucks is gemiddeld ruim 
26% lager dan van de dieseltrucks, 
met uitschieters naar ruim 31%. Dat 
compenseert de meerprijs voor aanschaf 
ruimschoots. Ook richting opdrachtgevers 
levert LNG voordeel op. We zien dat 
bepaalde klanten schoon transport zeer 
appreciëren. Met name vanuit de retail is 
er een sterke vraag naar milieuvriendelijk 
transport.”

SILOTRANSPORT
De levering van de nieuwste  
Volvo FH LNG-trekker had een bijzonder 
tintje. Het was namelijk de vijftigste  
Volvo-truck die aan Remitrans is geleverd 
door Nebim. Remitrans zet nu twintig 

EEN INVESTERING 
DIE RENDEERT

REMITRANS

‘  De goede service van Nebim speelt 
ook mee in de keuze voor LNG’

Volvo LNG-trucks in voor huiftransport. 
Sinds september rijden de eerste twee 
LNG-trucks in het bulktransport. “Het 
huiftransport voeren we voornamelijk 
uit in de Benelux. In het silotransport 
rijden we meer op Frankrijk en Duitsland, 
waarbij we dus in Duitsland profiteren van 
de Maut-vrijstelling voor LNG-trucks.” 
De inspanningen die Remitrans verricht om 
groen te ondernemen worden opgemerkt. 

Het bedrijf won in 2018 de Green Truck 
Award, een prijs voor transporteurs die 
werken aan het vergroenen van de vloot 
en duurzaamheid. Remitrans investeert 
ook in randvoorwaarden. Zo heeft het 
bedrijf bij zijn vestiging in Ninove een 
LNG-tankstation laten bouwen, dat 
toegankelijk is voor zowel het eigen 
wagenpark als voor LNG-trucks van 
derden. “Nabijheid van faciliteiten, 

zoals het tankstation, maakt het alleen 
maar makkelijker om met alternatieve 
brandstoffen te rijden. Dat geldt ook voor 
de lokale aanwezigheid van Nebim in 
Ninove, waar we het volledige onderhoud 
van ons wagenpark laten doen. Naast de 
goede service speelt dat ook mee in de 
keuze voor Volvo LNG-trucks.”

WWW.REMITRANS.BE

WELKOM BIJ NEBIM NINOVE!
De vestiging van Nebim in Ninove is toegerust voor service en 
onderhoud aan trucks en trailers. De state-of-the-art-vestiging 
is voorzien van alle mogelijke faciliteiten voor verkoop, truck- en 
trailerservice, truckverhuur en alle ondersteunende diensten die 
Nebim biedt. Ook heeft Nebim Ninove speciale faciliteiten om 
LNG- en CNG-trucks te kunnen servicen. 

MEER WETEN OVER WAT WIJ VOOR UW BEDRIJF 
KUNNEN BETEKENEN? 
Neem contact met ons op: +32 (0)54 55 72 92.





Maak kennis met de nieuwe Volvo FMX, Volvo FH, 
Volvo FH16 en Volvo FM. Om het vermogen en  
de kracht van deze nieuwe trucks te demonstreren, 
bouwde Volvo een kolossale trucktoren van  
15 meter hoog en 58 ton zwaar.

VOLVO TRUCKS

VOLVO TRUCKS BEREIKT 
NIEUWE HOOGTEN 

WILT U DE NIEUWE MODELLEN VAN 
VOLVO TRUCKS LIVE BEWONDEREN?  
Dan mag u dit niet missen! U krijgt de gelegenheid om in een bescheiden gezelschap de nieuwe 
Volvo Trucks modellen te ontdekken en uw vragen met ons te delen. Tijdens dit evenement 
wordt rekening gehouden met de regels en aanpassingen omtrent COVID-19. Daarom is vooraf 
aanmelden verplicht via roadshow.nebimevents.eu.

BELGIË - ROADSHOW (VOLVO FH - VOLVO FM - VOLVO FMX) 
Zele  18-11 t/m 21-11  Ninove  23-11 en 24-11
Zwevegem  25-11 t/m 28-11  Gent  30-11 t/m 02-12

   U kunt zich online aanmelden via: roadshow.nebimevents.eu

NEDERLAND
Vanwege de huidige situatie rond COVID-19, en de richtlijnen die tijdens de druk van dit 
magazine bekend waren, is het event in Nederland vooralsnog opgeschort. Zodra de richtlijnen 
dit wel toelaten, zullen wij u zo snel mogelijk informeren!
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De robuuste Volvo FMX draagt  
het gewicht van de andere trucks.
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Langeafstandstransport was nog  
nooit zo comfortabel. De nieuwe  
Volvo FH heeft een vernieuwde cabine, 
innovatieve veiligheidsvoorzieningen en 
een werkomgeving waarin de chauffeur 
centraal staat.

•   Het opvallende nieuwe 
exterieur wordt gekenmerkt door de 
karakteristieke V-vormige koplampen 
die naar buiten zijn verplaatst en op 
één lijn staan met de belijning op de 
cabineportieren. Rondere vormen 
zorgen voor verbeterde aerodynamica.

•  Hoeveel ruimte heeft u nodig? De 
Volvo FH is verkrijgbaar in vijf 
cabineformaten. U bent verzekerd 
van optimaal zicht, onder meer door een 
lage portierlijn.

•  Koplampen met adaptief 
grootlicht verbeteren de 
veiligheid. Dit verlichtingssysteem 
stemt verlichting automatisch af op 
tegenliggers en de voertuigen voor u 
en voorkomt dat medeweggebruikers 
worden verblind.

•  Brandstof besparen: met 
verschillende aandrijflijn- en 
chassisconfiguraties is de  
Volvo FH geschikt voor een breed  
scala aan toepassingen. Op zoek naar 
meer brandstofefficiency? De nieuwe 
Volvo FH I-Save, voorzien van de  
D13 Turbo Compound-motor, levert  
tot 10% brandstofbesparing op.

•   De Volvo FH is ook verkrijgbaar 
met LNG-motor, waarmee u uw 
CO2-uitstoot verkleint.

•  De Volvo FH is voorzien van 
verbeterde veiligheids-
voorzieningen. Zo werkt  
Adaptive Cruise Control (ACC) nu  
bij alle snelheden, zelfs tot 0 km/u.

•   Downhill Cruise Control stelt 
bergaf een maximale snelheid in, 
waardoor bij afdalingen ongewenste 
versnelling wordt voorkomen.

•   Productiviteit is verder 
geoptimaliseerd dankzij de 
voorassen met hogere toegestane 
aslasten. Luchtgeveerde assen kunnen 
tot 10 ton aan. De na- en voorloopassen 
met verbeterde stuurhoeken zorgen voor 
extra wendbaarheid en verminderen 
bandenslijtage. 

Als u op zoek bent naar een 
krachtpatser. De nieuwe Volvo FH16 
biedt een superieure productiviteit voor 
de meest veeleisende transporttaken. 
De truck kan een combinatiegewicht 
tot 325 ton aan.

•  De Volvo FH16 is geschikt 
voor zware (internationale) 
transporten. De krachtige 16-liter 
motor biedt tot 750 pk en 3.550 Nm 
koppel.

•  Keuze uit vijf verschillende 
cabineformaten. Grote  
ruit oppervlakken en een lage portierlijn 
garanderen een uitstekend zicht.

•  Bijzonder veeleisende toepassingen? 
Daarvoor is een nieuw 38 tons-
tandemstel beschikbaar.

•  Hogere toegestane belasting 
van de vooras en voor- 
en naloopassen met betere 
stuurhoeken zorgen voor extra 
manoeuvreerbaarheid en een verbeterde 
productiviteit.

•  Rondere vormen verbeteren 
de aerodynamica en verlagen het 
brandstofverbruik. Ook de V-vormige 
koplampen zijn iets naar buiten 
verplaatst om de aerodynamica te 
optimaliseren. 

•  De Volvo FH16 is voorzien van 
adaptief grootlicht voor nog 
meer veiligheid onderweg.  
Dit verlichtingssysteem houdt rekening 
met medeweggebruikers en past 
verlichting automatisch aan.

•  Innovatieve veiligheidsfuncties 
waarborgen de veiligheid onderweg. 
Naast de vereiste functies, zijn er diverse 
verbeteringen. Adaptive Cruise Control 
(ACC) met Stop&Go werkt nu bij alle 
snelheden tot 0 km/u. Extra remkracht 
nodig in afdalingen? Downhill Cruise 
Control activeert automatisch de remmen 
om een constante snelheid te houden.

KRACHTIG, COMFORTABEL 
EN BETROUWBAAR

FOCUS OP DE CHAUFFEUR
DE NIEUWE VOLVO FH16 – WHAT’S NEW?

DE NIEUWE VOLVO FH – WHAT’S NEW?
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Meer ruimte, meer comfort, meer 
veiligheid. De nieuwe Volvo FM heeft 
een volledig vernieuwd ex- en interieur, 
een lage instap en biedt een verbeterd 
zicht. De truck combineert flexibiliteit 
met een laag brandstofverbruik en 
efficiency.

•  De nieuwe, aerodynamische 
cabine heeft verhoogde A-stijlen die 
zorgen voor een kubieke meter extra 
ruimte en meer licht. Hoewel de cabine 
ruimer is geworden, is de instap met 
twee treden laag gebleven.

•   Het exterieur van de Volvo FM  
heeft rondere vormen om 
de aerodynamica te verbeteren en 
brandstof te besparen. Ook de positie 
van de V-vormige koplampen is 
afgestemd op optimale aerodynamica.

•   De truck is voorzien van 
verbeterde veiligheids-
systemen, zoals Adaptive Cruise 
Control (ACC) met Stop & Go dat nu 
werkt bij alle snelheden tot 0 km/u en 
Downhill Cruise Control. Deze functie 
stelt een maximale snelheid in om 
ongewenste versnelling op afdelingen  
te voorkomen. 

•  Keuze uit zes cabineformaten. 
De nieuwe slaap- en Globetrotter-
cabines zijn opgewaardeerd met 
een verhoogd bed en verbeterde 
opbergmogelijkheden.

•  Verbeteringen aan de 
stuurhoeken van de naloop- en 
voorloopassen maken de truck 
uitzonderlijk wendbaar, ideaal voor inzet 
in bijvoorbeeld druk stadsverkeer.

•  De chauffeur heeft beter zicht 
vanuit de cabine. De nieuwe 
cabine heeft een verlaagde deurlijn, 
nieuwe spiegels en grotere ramen. 
Het zichtveld is maar liefst met 10% 
toegenomen.

•   Met verschillende aandrijflijn- 
en chassisconfiguraties is de 
Volvo FM geschikt voor een breed scala 
aan toepassingen. De Volvo FM is ook 
beschikbaar met LNG-motor, waarmee 
u uw CO2-uitstoot kunt verkleinen.

•  In de cabine heeft de chauffeur 
alles binnen handbereik. Ook  
kunt u zich eenvoudig door de cabine 
bewegen. De vloer is vlakker en uitgerust 
met speciaal ontworpen materiaal voor 
veel grip.

Een nieuwe cabine met meer ruimte, 
meer laadvermogen en sterker dan 
ooit. De nieuwe Volvo FMX is geschikt 
voor de zwaarste omstandigheden en 
de meest veeleisende opdrachten.

•  Chauffeurs hebben een 
beter zicht dankzij grotere ramen, 
een verlaagde deurlijn en nieuwe 
achteruitkijkspiegels. 

 •  De truck is verkrijgbaar in 
zes cabineformaten. Hoewel de 
nieuwe cabine tot een kubieke meter 
meer binnenruimte biedt, is de instap 
met twee treden laag gebleven. Voor de 
extra hoge off road voertuigen is een 
robuuste derde instaptrede ontwikkeld.

•  Genoeg ruimte voor uw spullen: 
de nieuwe slaap- en Globetrotter-
cabines van de Volvo FMX hebben 
verbeterde opbergmogelijkheden. 

•  De Volvo FMX heeft een front met 
gemakkelijk vervangbare 
stevige onderdelen, heavy-duty 
bumper, koplampbescherming en 
nieuwe V-vormige LED-koplampen. 
Dankzij de nieuwe antisliptreden  
kunnen chauffeurs gemakkelijker  
in- en uitstappen.

•  Het tandemstel van 38 ton maakt 
een treingewicht tot 150 
ton mogelijk voor extra zware 
toepassingen. Bovendien zijn de 
luchtgeveerde voorassen vernieuwd, 
waardoor een voorasbelasting tot 10 
ton, of 20 ton voor dubbele voorassen, 
mogelijk is.

•  Voor trucks met een gestuurde 
voor- of naloopas zijn de 
stuurhoeken vergroot, wat 
resulteert in een betere manoeuvreer-
baarheid en minder bandenslijtage. 

•  De nieuwe Volvo FMX is 
uitgerust met een nieuw 
tractieregelingspaneel dat de 
chauffeur helpt om snel te handelen 
bij potentieel gevaarlijke situaties. De 
chauffeur kan de tractie eenvoudig 
vergroten door de sperdifferentiëlen 
in te schakelen met een draaiknop en 
tegelijkertijd de tractiestatus op het 
display bekijken.

•  De Volvo FMX is voorzien van 
uitgebreide veiligheidsopties 
en kan geleverd worden met Adaptive 
Cruise Control (ACC) met Stop & Go  
die nu werkt bij alle snelheden tot  
0 km/u. Downhill Cruise Control 
stelt een maximale snelheid in om 
ongewenste versnelling op afdalingen  
te voorkomen. 

ULTIEME WERKPLEK OP WIELEN

ROBUUSTE TRUCK 
VOOR HET ZWARE WERK DE NIEUWE VOLVO FM – WHAT’S NEW?

DE NIEUWE VOLVO FMX – WHAT’S NEW?
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BEDIENING OP HET STUUR
Nieuwe indeling van knoppen en functionaliteit. Zo kunt u  
uw handen op het stuur houden en uw ogen op de weg. 

DYNAMISCH INSTRUMENTENPANEEL
Volledig gedigitaliseerde, gebruiksvriendelijke interface  
met gepersonaliseerde instellingen, verkeersbord herkenning 
en LED-waarschuwingssysteem. Kies op elk gewenst 
moment eenvoudig de informatie die u wilt zien.

SECUNDAIR DISPLAY
Een optioneel 9-inch secundair display biedt infotainment, 
navigatiehulp, transportinformatie en camerabeelden  
van wat er rondom de truck gebeurt.

DASHBOARDOPPERVLAK
Nieuw materiaal dat eenvoudig kan worden gereinigd.

NIEUWE I-SHIFT-VERSNELLINGSHENDEL
Slanker, lager en verder naar voren geplaatst  
voor optimaal bedieningsgemak.

AGM-ACCU/DUBBEL ACCUSYSTEEM 
Sterk verbeterde, enkele AGM-batterij met beter 
startvermogen. Meer accucapaciteit nodig? Daarvoor is 
een dubbel accusysteem beschikbaar. 

EEN PRETTIG WERKKLIMAAT
Nieuwe, verbeterde cabine-isolatie helpt kou, hitte en 
geluidsoverlast buiten te sluiten. Een sensorgestuurde 
klimaatunit met koolstoffilter zorgt voor een goede 
luchtkwaliteit.

OPBERGRUIMTE
Meer opbergmogelijkheden om uw spullen  
goed en veilig op te kunnen bergen.

LUXE CHAUFFEURSSTOEL
Altijd comfortabel onderweg.

DE PERFECTE RIJPOSITIE
Het verstelbare stuur met kantelbare stuurkolom biedt  
de chauffeur een optimale ergonomische rijpositie.

OPTIE: DODEHOEKCAMERA  
AAN DE PASSAGIERSZIJDE
Voor een nog beter zicht op wat er aan de passagierskant  
van de truck gebeurt.

EEN KIJKJE IN DE CABINE VAN DE VOLVO FM

ALLES VOOR EEN 
COMFORTABELE, ERGONOMISCHE 
EN VEILIGE WERKPLEK 
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Sinds oktober 2019 is Jerome Berthelet 
Managing Director van Renault Trucks 
Nederland. Veel tijd om zich in te 
werken kreeg hij niet, maar wel genoeg 
tijd om voor COVID-19 de nieuwe 
Renault Trucks organisatie te formeren 
en met zijn team en de dealers enkele 
belangrijke stappen voor de toekomst 
van het merk te zetten. “We zijn er 
nu klaar voor. Met onze producten en 
nieuwe sales concepten kunnen we het 
merk doorontwikkelen en onze klanten 
op de best mogelijke manier bedienen.”

Jerome Berthelet is geen onbekende  
in de wereld van transport en  
Renault Trucks. Zijn loopbaan bracht 
hem respectievelijk in België, Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, 
Rusland en vanaf oktober 2019 opnieuw 
Nederland. “Nederland is een volwassen, 
maar uitdagende markt. De Nederlandse 
transportondernemer heeft visie en  
is voortdurend bezig zijn businesscase  
te optimaliseren. De positie van  
Renault Trucks in de light commercial 
vehicles is sterk en groeit. Een grotere 
uitdaging is er voor de markt van zware 
vrachtwagens. Samen met Nebim en 
onze andere partners hebben we nu 
echter de basis om aan ons eigen succes 
te bouwen en onze verkoopambities 
te realiseren. Services en onderdelen 
zijn goed met name door de geweldige 

ondersteuning van de Nederlandse 
dealers.”

UITSTEKEND NETWERK VAN 
SOLIDE DEALERS
“Ik ben onder de indruk van ons netwerk. 
We hebben zeer professionele dealers 
in Nederland.” Jerome Berthelet noemt 
Nebim een van de voorbeelden van 
dealerbedrijven die een hoge standaard 
hebben. “Ik heb bewondering voor het  
feit dat Nebim vol gaat voor het merk  
Renault Trucks. De manier waarop het 
bedrijf georganiseerd is en hoe zij de 
processen voor onze klanten vorm hebben 
gegeven is uitstekend. Zij stellen de klant 
echt centraal, dat merk je bijvoorbeeld 
ook aan hun Experience Center waar ze 
de klant echt bij de hand nemen. Het is 
bijzonder fijn te werken met solide partijen 
zoals Nebim die de markt kennen en de 
uitdaging met ons aangaan. Wij proberen 
hen vanuit de importeur zo goed mogelijk 
te ondersteunen en te faciliteren. Voor ons 
is het een groot voordeel te werken met 
onze Nederlandse dealers, het fundament 
van het totale netwerk is goed, zeer goed.” 

NIEUWE SALES-CONCEPTEN
“Samen met onze dealers hebben we een 
uniek aanbod voor de markt gecreëerd 
met 3 jaar standaardgarantie op al 
onze distributietrucks en trekkers. We 
hebben standaardmodellen ontwikkeld 

‘ SAMEN MET NEBIM WERKEN 
AAN HET UITROLLEN VAN HET 
NIEUWE ELAN VAN RENAULT 
TRUCKS IN NEDERLAND’ 

die volledig in overeenstemming zijn 
met de vraag van onze klanten en ons 
aanbod vereenvoudigd met drie extra 
packs: Fuel Economy, Comfort en Safety 
Max. Daarnaast hebben we recentelijk 
vier leaseconcepten en een stocktool 
ontwikkeld om onze klanten snel te 
kunnen accommoderen en bedienen. Wij 
bieden in samenwerking met de dealer 
echt Value 4 Money, waarbij onze klanten 
al vanaf 1.210,00 euro per maand kunnen 
rijden met een Renault Trucks T 440 
Sleeper Cab. Overigens zijn de packs 
meegenomen in de leasevormen. De klant 
krijgt een volwaardig voertuig.”

TRANSITIE NAAR ELEKTRICITEIT
Uitdagend is ook de transitie van fossiele  
brandstof naar alternatieve aandrijflijnen. 
Zo is er voor de Renault Master een 
elektrische variant (ZE) en zijn ook 
de Renault Trucks D en D Wide ZE 
in productie genomen. “We zien 
een versnelling in de keuze voor 
elektrische aandrijflijnen. Vooral in het 
distributiesegment, en dan met name 
de last mile, is een sterke groei. De 
Nederlandse overheid steunt deze 
transitie met subsidies en we zien ook dat 
ondernemers een steeds grotere vraag 

hebben naar elektrische voertuigen. Met 
de komst van de Renault Trucks D en  
D Wide ZE, met een GVW tot 26 ton zien 
we ook dat het werkgebied zich niet 
meer beperkt tot de last mile. Ik verwacht 
dat stads- en regiodistributie in snel 
tempo geëlektrificeerd zal worden. Het 
past bij de Nederlandse mentaliteit dat 
ondernemers de handschoen oppakken 
en samen met verladers en dealers  
kijken naar mogelijkheden voor dit  
type transport.”

“Ik wens Nebim en het hele team een 
heel fijn jubileum toe. Ik kijk ernaar uit 
samen onze reis voort te zetten en onze 
ambitieuze plannen tot een echt succes  
te maken voor ons allemaal.”

‘ Nebim stelt 
de klant 
echt centraal, 
dat merk je’ 
Jerome Berthelet

JEROME BERTHELET MANAGING DIRECTOR RENAULT TRUCKS NEDERLAND
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‘Het nieuwe model is in alle
opzichten weer een stap vooruit’ 

Jack Beurskens

‘ HET LAADVERMOGEN VAN DE  
RENAULT MASTER IS UNIEK’

HUMANCARELOGISTICS

werken. Hier kunnen bijvoorbeeld drie 
rolstoelen méér in dan in onze bedrijfs-
wagens met een standaard laadbak.”

Het voertuig is voorzien van kleinere 
achterwielen en verstelbare assen om 
het laden en lossen te vereenvoudigen. 
Daarvoor is bij dit concept namelijk geen 
laadklep nodig. “Bedden, rolstoelen, 
scootmobielen et cetera kunnen zo naar 
binnen en buiten worden gereden door 
de achterdeur neer te klappen. Dat is 
efficiënter en veiliger. Het idee voor deze 
configuratie kreeg ik op de IAA-beurs in 
Hannover, waar ik soortgelijke bakwagens 
zag staan die in de bakkersbranche worden 
gebruikt. Vervolgens hebben we samen 
met Nebim, BE-Combi en KBK Carrosserie 
een voertuig toegespitst op onze 

toepassing, waarbij Nebim de smeerolie 
was tussen alle betrokken partijen. Een 
mooi voorbeeld van hoe onze wens is 
omgezet naar een voertuig op maat.”

RENAULT TRUCKS T
HumanCareLogistics is een 
dochteronderneming van Beurskens  
All-Round Cargo, waarvoor  
Jack Beurskens in 1982 de basis legde. 
“Ik begon toen een expressdienst met 
een gebruikte Saviem JK65. In de loop 
der jaren hebben we heel wat Renault 
Masters en Renault-trucks gehad. Nu 
bestaat ons totale wagenpark uit 90 
voertuigen, met naast de Master ook 
Renault Trucks T-trekkers.”

WWW.HUMANCARELOGISTICS.COM

Rolstoelen, rollators, bedden. 
HumanCareLogistics uit Tegelen 
vervoert allerlei medische hulpmiddelen 
in Nederland en België. Daarvoor zet het 
bedrijf onder meer twee nieuwe  
Renault Master Red EDITION Chassis 
Cabines met Citybox-opbouw in. Bij de 
keuze voor de Renault Master speelt het 
hoge laadvermogen een belangrijke rol. 

“Als hulpmiddelenvervoerder vervoeren wij 
alles wat mensen met een beperking nodig 
hebben”, vertelt Jack Beurskens, directeur-
eigenaar van HumanCareLogistics. “Denk 
aan rollators, rolstoelen en bedden, 
maar ook bijvoorbeeld vloeistoffen voor 
mensen die thuis dialyseren. Wij bezorgen 
zowel bij mensen thuis als bij instellingen, 
zoals verzorgingshuizen. Onze service 

gaat verder dan alleen het vervoer van 
producten van A naar B. Desgewenst 
verzorgen we ook service op locatie, zoals 
de montage van een bed en uitleg over het 
gebruik van bepaalde voorzieningen.”

EEN STAP VOORUIT
Het bedrijf uit Tegelen heeft recent twee 
nieuwe Renault Master Red EDITION 
Chassis Cabines met Citybox-opbouw in 
gebruik genomen. “Ze rijden echt als een 
zonnetje”, zegt Beurskens. “Het nieuwe 
model Renault Master is in alle opzichten 
weer een stap vooruit ten opzichte van de 
vorige generatie. De nieuwe voertuigen 
hebben een goede chauffeursstoel, 
schakelen ontzettend soepel en rijden fijn. 
Bovendien ziet het nieuwe front er stoer 
uit, al moet een bedrijfswagen uiteraard 

vooral functioneel zijn. Wat dat betreft 
hebben we zeer goede ervaringen met 
de Master. Deze bedrijfswagen heeft het 
hoogste laadvermogen in zijn klasse.”

BIJZONDERE RENAULT MASTER
HumanCareLogistics en moederbedrijf 
Beurskens All-Round Cargo hebben in 
totaal zeven Renault Masters in de vloot. 
Daar zitten ook bijzondere configuraties  
tussen. “We hebben een paar jaar geleden 
in samenwerking met Nebim, BE-Combi 
uit Vuren en KBK Carrosserie uit Venlo, een 
speciaal concept op de weg gezet: een 
Renault Master bakwagen met een grotere 
Citybox-laadbak. De laadbak is 5,5 meter 
lang, 1,5 meter langer dan de standaard 
opbouw. Dankzij het grotere laadvolume 
en laadvermogen kunnen we efficiënter 
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Aanpakken en optimale service bieden. 
Dat is de filosofie van FHT Perslucht. 
Het bedrijf uit Deurne vertrouwt op de 
betrouwbaarheid van de Renault Master 
om die ambities waar te maken.

Bij FHT Perslucht houden ze wel van een  
uitdaging. Toen tijdens de corona  crisis  
in het voorjaar een tekort aan 
beademings apparatuur dreigde te 
ontstaan, ontwikkelde het bedrijf uit 
Deurne een alternatief  apparaat. “Wij 
wilden iets doen voor het geval de nood 
echt aan de man zou komen”, vertelt 
mede-eigenaar Rob van Horssen van FHT 
Perslucht. “Het past ook bij ons bedrijf. 

Als wij ergens een oplossing voor zien, 
dan gaan we aan de slag.”

LESDOELEINDEN
Het alternatieve beademingsapparaat, 
met de naam EVA, werd in allerijl 
ontwikkeld. Uitgangspunt was een 
handmatig beademingsapparaat dat 
bijvoorbeeld in ambulances aanwezig 
is. De specialisten van FHT Perslucht 
pasten het ontwerp op verschillende 
punten aan. “We hebben er uiteindelijk 
tien geproduceerd”, vertelt Van Horssen. 
“Gelukkig zijn ze niet nodig geweest. Nu 
gebruiken we ze voor lesdoeleinden.”  
Het beademingsapparaat werkt op 

basis van pneumatiek, niet voor niets 
de specialiteit van FHT Perslucht. “Wij 
zijn totaalleverancier op het gebied van 
perslucht”, zegt Van Horssen. Hij stond 
in 2000 samen met Frans Fransen aan 
de basis van het bedrijf, dat twintig 
jaar later 21 medewerkers telt. “Wij 
zijn actief in twee takken van sport: de 
handel in pneumatische componenten en 
technische dienstverlening. We hebben 
een omvangrijk productaanbod met ruim 
100.000 artikelen.”

24/7
Naast de handel heeft FHT Perslucht 
een serviceafdeling. “Wij leveren en 

installeren complete persluchtsystemen 
en pneumatische componenten. We zijn 
voornamelijk actief op de zakelijke markt, 
waar we een grote verscheidenheid aan 
opdrachtgevers hebben. Dat varieert van 
industrie tot automotive en de agrarische 
sector. In die sector gaat het met name 
om melkrobots, waar ook veel pneumatiek 
aan te pas komt. Wij bieden 24/7 service, 
iets wat onze klanten ook van ons 
verwachten. Neem een melkrobot: die kan 
natuurlijk geen dag stil staan.”

NIEUWE RENAULT MASTER
Om de betrouwbaarheid richting 
klanten te kunnen garanderen, wil 

FHT Perslucht op zijn beurt kunnen 
vertrouwen op degelijk materieel om 
servicewerkzaamheden uit te voeren. 
Dat is een belangrijke reden om te kiezen 
voor Renault Masters. Het bedrijf nam 
dit jaar een nieuwe Renault Master Red 
EDITION gesloten bestelwagen in gebruik. 
“We rijden al jaren met Renault Masters, 
waarvan we er nu zes in ons wagenpark 
hebben. Het zijn betrouwbare voertuigen. 
Ik kan me niet herinneren dat we er 
ooit met een mankement mee naar de 
werkplaats moesten. Bovendien zijn de 
Renault Masters heel praktisch in gebruik. 
De handige, vierkante laadruimte heeft 
bijvoorbeeld een lage instap. Ideaal om 

materiaal en gereedschap dat we nodig 
hebben te kunnen laden en vervoeren.”

GEDEGEN ADVIES
FHT Perslucht werkt voor de levering 
van nieuwe Renault Masters samen met 
Nebim. “Met verkoopadviseur Frank 
Schreurs hebben we een uitstekende 
samenwerking. Hij weet welk materieel we 
nodig hebben voor onze werkzaamheden. 
Een goed advies, een goede prijs en 
goed materieel: in de keuze voor Renault 
en Nebim is dat de basis voor een 
succesvolle samenwerking.”

WWW.FHTPERSLUCHT.NL

KEUZE VOOR BETROUWBAARHEID
FHT PERSLUCHT BV - RENAULT MASTER RED EDITION

‘  De Renault Masters zijn 
heel praktisch in gebruik’ 
Rob van Horssen
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Nebim is officieel verkoopdealer van 
Renault Trucks en bedrijfswagens. 
Jules Konings, accountmanager 
Renault Trucks bij Nebim, over de 
voordelen en de kansen. “Als klant  
heb je nu één aanspreekpunt voor 
sales en alle denkbare ondersteunende 
services.”

1 EFFICIENCY EN RENDEMENT
“Wat is de beste oplossing voor uw 
onderneming? Die vraag staat centraal 
in het partnership met de klant”, vertelt 
Jules Konings. “We leven ons in in de 
behoeften en werkzaamheden van de 
klant en op basis daarvan specificeren 
we de perfect tool voor zijn activiteiten. 
Renault Trucks biedt grote kansen voor de 
transportsector. Efficiënte, betrouwbare 
en kwalitatief uitstekende voertuigen 
waarmee je bent verzekerd van value 
for money. Dat geeft je als klant een 
voorsprong in een concurrerende markt. 
Hét grote voordeel van het feit dat Nebim 
nu officieel verkoopdealer is van Renault 
Trucks, is dat voor de klant alles op het 
gebied van sales en services op één plek 
is gebundeld. Zowel voor de aanschaf 
van een voertuig als voor ondersteunende 
diensten en services kun je bij Nebim 
terecht. Zo maken we het voor de klant zo 
eenvoudig mogelijk.”  

 2 VOLLEDIG VOERTUIG-
PROGRAMMA EN ALTERNATIEVE 
BRANDSTOFFEN
Leveringen in de stad, goederen-
distributie, bouw en constructie en 
langeafstandstransport. Renault Trucks 
biedt een compleet en uitgebreid 
voertuigengamma, geschikt voor een 
groot aantal toepassingen. Van de Renault 
Trucks T voor het langeafstandstransport 
tot en met de Renault Master in allerlei 
uitvoeringen. Ook in de ontwikkeling van 

elektrisch aangedreven voertuigen loopt 
Renault Trucks voorop. Zo is de Renault 
Master als elektrische variant beschikbaar, 
evenals de Renault Trucks D Z.E. en de 
Renault Trucks D Wide Z.E.

3 UNIEK: DRIE JAAR GARANTIE 
EN DIRECT LEVERBAAR
Om de kwaliteit te onderstrepen, biedt 
Renault Trucks als enige truckmerk 
drie jaar volledige fabrieksgarantie bij 
de aanschaf van een nieuw model T 
en D serie. Optioneel zijn verschillende 
pluspakketten leverbaar voor extra 
veiligheid, comfort en safety.

Ook als u snel (extra) voertuigen nodig 
heeft, bent u bij ons aan het juiste adres. 
Nebim kan verschillende modellen uit 
voorraad leveren. We hebben zowel 
trucks als bestelwagens in verschillende 
configuraties turn-key op voorraad, 
waarmee klanten direct aan de slag 
kunnen. Kijk voor het actuele aanbod op  
www.nebimdirectleverbaar.eu.

4 OPTIMALE DIENSTVERLENING 
EN RUIME OPENINGSTIJDEN
Nebim heeft een ruim aanbod diensten 
zodat u zich volledig op uw business kunt 
richten. Met vestigingen en werkplaatsen 
in Venlo, Weert en Elsloo hebben we 
een dekkend servicenetwerk in Limburg. 
In onze werkplaatsen hanteren we 

ruime openingstijden en is alles erop 
gericht om stilstand voor onderhoud 
tot een minimum te beperken. Onze 
gekwalificeerde medewerkers hebben 
de beschikking over een uitgebreide 
voorraad onderdelen, zodat we op elke 
vraag snel kunnen anticiperen. Gebeurt er 
onderweg iets? Met 1150 servicepunten 
in Europa zijn we altijd dichtbij.
 
5 NIEUW: VALUE 4 MONEY 
LEASEOPLOSSINGEN OP MAAT
Met een leasecontract houdt u geld 
vrij voor andere investeringen. Om nog 
beter maatwerk te kunnen leveren voor 
uw specifieke situatie, bieden we nu 
specifieke leaseoplossingen voor de 
Renault Trucks D en Renault Trucks T en 
T High. Er zijn verschillende operational 
en financial leaseoplossingen mogelijk, 
inclusief reparatie- en onderhoud. 

Er is altijd een leaseoplossing op maat 
voor uw situatie:
•  Value 4 Money Lease (operational 

lease) Laag maandbedrag
•  Get Started Lease (operational lease) 

Speciaal, voordelig starttarief
•  Tax Free Lease (financial lease)  

Geen BTW betaling vooraf
•  Flex Lease (operational lease)* 

Uitstappen na 36 maanden mogelijk  

* Alleen voor Renault Trucks T & T High

 UITGEBREID AANBOD 
DIRECT LEVERBAAR 
FULL SERVICE

RENAULT TRUCKS

MEER INFORMATIE? 
Meer weten over de mogelijkheden van Renault Trucks en bedrijfswagens? Of 
wilt u een proefrit maken met een van onze demo’s? Neem contact met ons op.

Renault Trucks
Jules Konings
06 51 09 59 63
jules.konings@nebim.eu



Renault Trucks lichte bedrijfswagens
Frank Schreurs
06 22 05 49 36
frank.schreurs@nebim.eu

‘   Renault Trucks biedt 
grote kansen voor 
de transportsector’ 
Jules Konings
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Steeds een stapje groter. Zo is  
CBK Logistics uit Venlo de  
afgelopen tien jaar uitgegroeid tot 
een veelzijdig transportbedrijf. Het 
wagenpark groeide evenredig mee. 
De vloot Renault-trucks is in het 
jubileumjaar uitgebreid met een 
Renault Trucks T High 480 4x2-trekker.

“In 2010 ben ik begonnen als 
koeriersbedrijf met één busje”, vertelt 
eigenaar Chaib Borg. “Toen had ik één 
personeelslid, Sander Steegh, die nu nog 
steeds in dienst is als planner. Nu hebben 
we 63 medewerkers, 38 bestelwagens 
en binnenkort acht Renault-trucks in 
ons wagenpark. We groeien en hier zijn 
we trots op. Door ons enthousiasme en 
goede service zien we dat steeds meer 
klanten ons weten te vinden.”

2017
Koerierswerk en spoedzendingen zijn nog 
steeds belangrijke pijlers van het bedrijf. 
In de loop der jaren zijn daar nieuwe 
diensten aan toegevoegd waarmee het 
bedrijf letterlijk en figuurlijk is gegroeid. 
Zo zette CBK Logistics in 2017 de stap 
naar het transport van zeecontainers. 
Borg: “Tegenwoordig verzorgen we 
door heel Europa het transport van 
zeecontainers van en naar onder meer de 
havens in Antwerpen, Rotterdam en de 
containerterminal in Venlo. Toen we met 
deze werkzaamheden begonnen, hebben 
we gekozen voor een Renault-truck.”

EERSTE RENAULT TRUCKS T HIGH
Borg: “Inmiddels zetten we zes  
Renault Trucks T 460 4x2-trekkers in  
voor containertransport, maar ook  
ADR-transport. Ook hier groeien we. 
Recent hebben we onze eerste  
Renault Trucks T High in gebruik 
genomen en binnenkort komt er  
nog een Renault Trucks T bij. We 
zien namelijk dat onze internationale 
transportwerkzaamheden toenemen. 
Daarom hebben we nu gekozen voor 
een Renault Trucks T High: in het 
langeafstandstransport net wat fijner en 
comfortabeler voor de chauffeur vanwege 
de extra ruimte.”

GOEDE PRIJS-
KWALITEITVERHOUDING
CBK Logistics kiest om meerdere redenen 
voor Renault-trucks. “Allereerst de prijs-
kwaliteitverhouding”, zegt Borg. “Het zijn 
kwalitatief uitstekende trucks voor een 
goede prijs. Met het oog op de uitstraling 
en het comfort onderweg kiezen we altijd 
voor de Sleeper Cab. Onze chauffeurs 
zijn zeer tevreden over de rijprestaties en 
het comfort dat Renault-trucks onderweg 
bieden. Daarnaast heeft Renault 
een uitgebreid aanbod. Ook voor de 
bedrijfswagens kijken we nu bijvoorbeeld 
nadrukkelijk naar de mogelijkheden 
van Renault. Zo hebben we recent een 
Renault Master Red EDITION gesloten 
bestelwagen in gebruik genomen voor 
koeriers- en pakketdiensten.”

PERSOONLIJKE AANDACHT
“Andere belangrijke reden om voor 
Renault-trucks te kiezen is verkoper 
Jules Konings en de service van Nebim”, 
vervolgt Borg. “Jules is een heel aardige 
man en een fijne verkoper. Als je iets 
vraagt, wordt het geregeld. Bovendien 
heeft Nebim alles wat wij nodig hebben 
onder één dak. Service en onderhoud 
laten we doen bij Nebim Venlo. Ook 
daarover ben ik zeer te spreken. Je wordt 
snel geholpen, de kwaliteit is goed en 
door de persoonlijke aandacht voel je je 
bij Nebim echt welkom als klant.”

WWW.CBK-LOGISTICS.NL

CBK LOGISTICS KIEST VOOR 
HET TOTAALPLAATJE VAN 
RENAULT-TRUCKS EN NEBIM

 ‘Het zijn 
 kwalitatief 
 uitstekende 
 trucks voor 
 een goede prijs’ 
 Chaib Borg
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RENAULT TRUCKS T / T HIGH
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 ‘De truck biedt alles 
 wat een chauffeur 
 nodig heeft’ 
 Léon Suntjens

Léon Suntjens zweert bij Renault-trucks. 
Al 35 jaar is hij trouw aan het merk. Het 
wagenpark van zijn transportbedrijf 
bestaat nu uit Renault Trucks T High 
en Renault Premiums. “Renault-trucks 
bieden alles wat je je wenst.”

Van de Berliet 350 tot de  
Renault Trucks T High. In de 35 jaar 
dat Léon Suntjens actief is in de 
transportwereld heeft hij het stuur van 
allerlei verschillende modellen in handen 
gehad. “Ik ben echt een Renault-fan. Het 
zijn mooie trucks om te zien, ze bieden 
alles wat je als chauffeur nodig hebt en de 
exploitatiekosten zijn gunstig.”

HALAL VLEES EN ZUIVEL
Suntjens is eigenaar van Léon Suntjens 
Transport uit Swalmen. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in de op- en overslag 
en het geconditioneerd transport van 
levensmiddelen. “In 1985 ben ik als 
chauffeur begonnen in het bedrijf van 
mijn schoonvader. Vanaf 1999 was ik 

eigenrijder en dat heb ik tot 2006 gedaan. 
Toen kreeg ik een ernstig ongeluk en 
was ik een half jaar uit de roulatie. In die 
periode ben ik gaan nadenken over de 
toekomst, waarbij ook duidelijk werd dat 
ik niet fulltime verder zou kunnen gaan 
als chauffeur. Een vriend van mij heeft 
een bedrijf in halal vlees. Toen ontstond 
het idee om een warehouse te beginnen 
voor de op- en overslag en het transport 
van levensmiddelen. Levensmiddelen zijn 
immers een eerste levensbehoefte dus er 
is altijd vraag naar.” 

Dat bleek een goede zet. De zaken 
gingen zo goed dat in 2013 uitbreiding 
volgde met een tweede warehouse. 
Tegenwoordig is het geconditioneerd 
transport van halal vlees en zuivel 
de corebusiness van Léon Suntjens 
Transport. Het transport van 
levensmiddelen in de Benelux, Frankrijk, 
Duitsland en Oostenrijk wordt uitgevoerd 
met zeven Renault-trucks. Suntjens: 
“Twee Renault Premiums, drie  

Renault Trucks T High 520 6x2-trekkers 
en twee Renault Trucks T High 520  
4x2-trekkers.”

GUNSTIGE EXPLOITATIEKOSTEN
Suntjens is na de eerste kennismaking 
altijd trouw gebleven aan Renault-trucks. 
“Ik ben om meerdere redenen zeer 
tevreden. De prijs-kwaliteitverhouding 
is uitstekend, met onder meer gunstige 
exploitatiekosten en een heel goed 
brandstofverbruik. Ook biedt de truck 
alles wat een chauffeur nodig heeft: goed 
zicht vanuit de cabine, voldoende ruimte 
en alle benodigde faciliteiten voor een 
comfortabel verblijf onderweg, zoals een 
goed bed, koelkast en magnetron. Ik 
vind het belangrijk dat chauffeurs zich 
thuis voelen in de truck, ook omdat ze 
er iedere week twee à drie nachten in 
overnachten. In onze Renault-trucks is 
dat in alle opzichten gewaarborgd. Onze 
chauffeurs vinden het prettige trucks om 
mee te werken.”

SERVICE EN ONDERHOUD
Suntjens laat zich qua service en 
helemaal ontzorgen door Nebim Venlo. 
“Voor alle trucks hebben we een 
onderhoudscontract. Zo weten we 
precies waar we aan toe zijn en komen 
we nooit voor verrassingen te staan. 
Daarbij is Nebim een zeer prettige partij 
om mee samen te werken. Ze zijn flexibel 
en in staat om zeer snel te schakelen 
als wij hen nodig hebben, ook als er 
bijvoorbeeld onderweg in het buitenland 
iets gebeurt. Ook dan staan ze voor ons 
klaar om ons zo snel mogelijk te helpen. 
Het is een partner waar we altijd op 
kunnen vertrouwen.” 

LÉON SUNTJENS TRANSPORT

OP EN TOP RENAULT 
TRUCKS-FAN



NEDERLAND
Risseweg 36
6004 RM Weert
Postadres:
Postbus 10456
6000 GL Weert
Tel.: +31 (0)495 58 37 00
info@nebim.eu

BELGIË
Industrieweg 150
B-9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: +32 (0)9 216 76 10
info@nebim.eu

CENTRALE VESTIGINGEN

NEBIM.EU

  Officieel dealer Volvo Trucks

  Officieel dealer Renault Trucks (NL)

  Officieel dealer Renault bestelwagens (NL)

  Service Volvo Trucks

  Service Renault Trucks (NL)

  Verhuur voor korte- en langetermijn    

  Truckservice

  Trailerservice

  Bestelwagenservice

  Busservice

  Spuiterij 

  Truckwash

  Used Trucks (alle merken)

  Used Parts (Volvo & Renault)

  Lease

   Solutions 

- Fuel Management 

- Fleet Management 

- Trainingen Code 95




