
NU INVESTEREN = 
        WINSTGEVENDHEID VERBETEREN



Minder kosten, betere marges. Dat is een van de belang-
rijkste missies van de Nederlandse transportsector. De 
vervoersvraag en gerealiseerde omzetten ontwikkelen 
zich goed, maar er is één uitdaging: de winstgevendheid. 
Die staat bij veel transporteurs onder druk. Met als groot-
ste thema’s: hoge personeelskosten en – vooral – hoge 
brandstofprijzen. De tarieven verhogen is nauwelijks een 
optie. Daarvoor is de concurrentie stevig, nationaal én in-
ternationaal.

Maatregelen treffen om de kosten terug te dringen, is wel 
een optie. Neem de brandstofkosten. Aan de brandstof-
prijzen kunt u niet veel doen. De sector is overgeleverd 
aan de grillen van de olie-industrie. Wel kunt u serieus be-
sparen op het brandstofverbruik van uw wagenpark. De 
vrachtwagenindustrie zit niet stil. Vanuit de uitdaging om 
duurzamer en vooral brandstofefficiënter te rijden, boeken 
innovatieve fabrikanten als Volvo Trucks opmerkelijke re-
sultaten. 

Goed voor de winstgevendheid 
en nog veel meer
Rijden met het nieuwste materieel is goed voor de winst-
gevendheid. Brandstofbesparende motortechnieken hel-
pen bij het verbeteren van de winstgevendheid. Ze stellen 
u in staat uw belangrijkste kostenpost te tackelen, zónder 
in te boeten op de prestaties van uw wagens en chauffeurs. 

De nieuwste generatie trucks levert naast de verbetering 
van uw rendement op meer fronten winst op:

• winst voor het milieu en de klimaatdoelstellingen;
• meer comfort voor uw chauffeurs;
• een betere positie op de krappe arbeidsmarkt;
• minder kans op schade en lagere onderhouds- 

kosten;
• maximale inzet van uw wagenpark.

Het investeringsmoment is nú
De vraag is: wat is het beste moment om te investeren in 
nieuw materieel en kan ik dat als ondernemer verantwoord 
financieren? Want de kosten gaan, zoals u als ondernemer 
weet, altijd voor de baat.

Het moment om te investeren in nieuwe trucks is nú. Daar 
bestaan heldere argumenten voor:

• brandstofbesparing is een van de grootste uit-
dagingen van de sector;

• de nieuwste generatie dieselmotoren rijdt aantoon-
baar zuiniger;

• de overheid beloont investeringen die bijdragen aan 
duurzaam rijden met fiscale investeringsregelingen;

• de rente op financieringen is extreem laag;
• financieringsvormen zijn gevarieerd en garanderen 

maatwerk.

Brandstof zuinig en duurzaam rijden, zonder op de 
prestaties in te leveren. Chauffeurs vinden en binden door 
ze de beschikking te geven over krachtige, veilige trucks 
met een hoog comfortniveau. Uw klanten kwaliteit en flex-
ibiliteit bieden in de vorm van materieel dat altijd presteert. 

Het zijn de sleutelvoorwaarden om als transporteur suc-
cesvol te blijven en de continuïteit van uw bedrijfsvoer-
ing te borgen. Lees hoe nú investeren in nieuw materieel 
daaraan bijdraagt.

Hoe nu investeren in nieuw materieel direct voordeel oplevert



VERLAGING 
VAN TOTALE 
GEBRUIKSKOSTEN = 
VERHOGING VAN 
WINSTGEVENDHEID
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Wat je niet uitgeeft, is het snelst verdiend. Het is een oude 
wijsheid die nog steeds getuigt van nuchter ondernemer-
schap. Rijden met modern materiaal levert in de operatio-
nele sfeer direct besparingen op. Nieuwe motortechnieken 
zijn zuiniger, wat resulteert in aanzienlijke brandstofbe-
sparing. Ook de onderhouds- en reparatiekosten nemen af. 

Tegelijkertijd stijgen de productiviteit en de veiligheid, om-
dat chauffeurs meer comfort ervaren.

Wist u bijvoorbeeld dat…

• De huidige generatie Volvo Euro 6 motoren een jaarlijkse brandstofbesparing opleveren van wel  
€ 2.500,- per truck? 

• Nieuwe technologie bijdraagt aan een vermindering van schadegevallen en een  
verhoging van het chauffeurscomfort? 

• De garantie op nieuw materieel een extra besparing oplevert in reparatie en onderhoud?



Gemiddelde brandstofbesparing: 
minimaal € 2.500,- per truck per jaar
De vrachtwagenindustrie stopt veel energie in technolo-
gische innovaties die duurzamer en vooral zuiniger rijden 
mogelijk maken. Volvo Trucks scoort hoog als het gaat om 
diesel besparen op langere afstanden. De balans tussen 
brandstofbesparing en prestaties is optimaal.

De toepassing van een extra koppel maakt hogere en con-
stantere snelheden mogelijk bij een lager toerental, ook op 
klimmende wegen. Zónder extra brandstof te verbruiken. 
Intensieve tests geven aan dat de huidige generatie Vol-
vo Euro 6 motoren gemiddeld nog eens 7 procent zuini-
ger zijn dan de toch al economische eerste generatie die in 
2013 op de markt kwam. Dat levert per ingezette truck een 
jaarlijkse besparing op tot 7%. 

Lees hieronder hoe ook u de inzet en prestaties van uw 
wagenpark verbetert, bijdraagt aan de duurzaamheids- en 
klimaatambities, en de totale gebruikskosten verlaagt.

Meer comfort = minder schadegevallen 
en uitval- en reparatiekosten
De nieuwste Volvo-dieselmotoren leveren meer vermo-
gen bij minder brandstofgebruik. Dat zit hem op de eerste 
plaats in de innovatieve motor- en koppeltechniek. Daar-
naast levert een uitgekiend softwarepakket extra brand-
stofbesparende functies als I-Shift, I-Cruise, I-Roll en 
I-See. Ze dragen effectief bij aan duurzaam en economisch 
rijden.

I-shift zorgt in de Economy-mode voor een perfecte 
timing bij het schakelen op langere afstanden. De com-
binatie I-Cruise/I-Roll draagt bij aan zuinig rijden door 
stabiele, gemiddelde snelheden bij een zo laag mogelijk 
brandstofgebruik. I-See is een innovatieve ‘routeverken-
ner’ die chauffeurs ondersteunt bij trajectspecifieke 
versnellingskeuzes en brandstofefficiënt optrekken en 
afremmen.

De ondersteunde software laat chauffeurs zuinig en 
duurzaam rijden en verhoogt tegelijkertijd het comfort. 
Dat betekent: productiviteitsverbetering en vermindering 
van schaderisico’s. Chauffeurs presteren optimaal in een 
truck die motorvermogen combineert met duurzaamheid, 
comfort en intelligentie en voelen zich gewaardeerd. Dat is 
goed voor uw werkgeversreputatie, wat een extra voordeel 
is bij de actuele uitdaging van een schaars chauffeursaan-
bod.

Betrouwbare techniek en ‘nieuwbouw-
garantie’ leveren besparing op onder-
houds- en reparatiekosten op
Wie als consument een koelkast of kettingzaag koopt, 
krijgt daar de zekerheid van degelijke garantievoorwaarden 
bij. Dat is niet anders bij de bedrijfsmatige aanschaf van 
een nieuwgebouwde, op maat geleverde Volvo truck. De 
garantie, in combinatie met een efficiënt Volvo-servicecon-
tract, zorgt voor een directe besparing aan onderhouds-, 
reparatie- en maximaliseert de uptime van uw materieel.

Nu investeren
Investeren in nieuw materieel levert veel voordeel op. U 
verhoogt het operationele inzet- en prestatieniveau van 
uw wagenpark en verlaagt de totale gebruikskosten. Want:

• u realiseert een aanzienlijke brandstofbespa-       
ring dankzij innovatieve motortechniek en slimme, 
ondersteunende software;

• u verkleint de kans op schadeposten en verhoogt 
de productiviteit, doordat chauffeurs slimme, soft-
waregestuurde keuzes kunnen maken en maximaal 
rijcomfort ervaren;

• u bespaart op onderhouds- en reparatiekosten 
dankzij solide garantievoorwaarden voor nieuw ma-
terieel;

• u profiteert van ‘goedkoop geld’ dankzij de lage 
rentestand en gunstige investeringsregelingen om 
duurzaam rijden te bevorderen.

Overtuigd? Onze accountmanagers maken graag een reële 
berekening van uw besparingspotentieel.



Wist u bijvoorbeeld dat…

• Investeren in nieuw materieel fiscaal 
voordeeloplevert? 

• De lage rentestand een rentevoordeel 
kan opleveren tot wel € 1.000,- per jaar?

PROFITEER VAN FISCAAL VOORDEEL 
EN EXTREEM LAGE RENTE
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Investeren in nieuwe trucks is profiteren van de meest re-
cente, brandstofbesparende motortechniek en software-
gestuurde, ondersteunende functies. Dat is goed voor de 
winstgevendheid. Immers: u verhoogt de inzet- en produc-
tiviteitscoëfficiënt van uw wagenpark en verlaagt de totale 
operationele kosten. Bovendien doet u het milieu en uw 
chauffeurs een plezier. 

Moderne, krachtige trucks met een hoog comfortniveau 
zijn goed voor uw werkgeversreputatie. Allemaal solide ar-
gumenten om te investeren. Maar waarom nú? Ook daar 
zijn genoeg argumenten voor. 

Optimaal profiteren van fiscaal voordeel
De huidige Volvo Euro 6 dieselmotoren rijden gemiddeld 7% 
zuiniger dan hun voorgangers. Dat is goed voor uw rende-
ment. U realiseert er een besparing mee, die kan oplopen 
tot € 2.500,- per jaar. Bovendien investeert u in duurzaam-
heid. De motoren voldoen aan de strenge Euro 6-milieu-
eisen. Zowel de roetuitstoot als de uitstoot van stikstof en 
CO₂ nemen sterk af. 

De motoren zijn niet alleen zuiniger maar ook schoner dan 
ooit. Een unieke combinatie van verbrandingstechniek met 
innovatieve verstuiving-, filter en katalysatortechnieken 
vormen daar de basis voor.

Omdat de motoren hoog scoren op de factoren schoon 
en duurzaam, zonder concessies te doen aan het presta-
tieniveau, is investeren in nieuwe trucks op dit moment 
aantrekkelijker dan ooit. 

Ook fiscaal. Want buiten de gebruikelijke aftrekfaciliteiten 
die op kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen van toepassing 
zijn, biedt de overheid (extra) investeringsaftrekregelingen, 
zoals KIA, MIA en VAMIL.



KIA–interessant voor kleinere transport-
onderneming en zelfstandige truckers
Investeringen in transportmateriaal komen veelal in aan-
merking voor de KIA, de kleinschaligheidsinvesteringsaf-
trek. Meestal volstaat het als u aan de algemene eisen van 
ondernemerschap voldoet en uw bedrijf in Nederland ac-
tief is. Wat de KIA u aan het einde van de rit oplevert, hangt 
af van de hoogte van uw investering. In het boekjaar 2019 
kan uw voordeel oplopen tot een aftrekpost van € 16.051,-
Bespreek dit met uw financieel adviseur.

MIA en VAMIL – extra stimulans om te 
investeren in duurzaam rijden
Het terugdringen van stikstof en CO₂ staat hoog op de 
politieke en maatschappelijke agenda. Ook van de tran-
sportsector worden inspanningen gevraagd. De over-
heid stimuleert ondernemers om te investeringen in mi-
lieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met speciale regelin-
gen als de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de VAMIL 
(Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Vaak pas-
sen ondernemers beide regelingen gecombineerd toe. U 
kunt een behoorlijk bedrag, al of niet versneld, in minder-
ing brengen op uw fiscale wist. De overheid hanteert een 
uitgebreide lijst (EIA-lijst) met bedrijfsmiddelen die voor 
aftrek in aanmerking komen. 

Op de huidige lijst staan onder meer de Volvo LNG en di-
verse opties als standairco en liftassen. Goed om te be-
spreken met uw fiscaal adviseur.

Optimaal profiteren van extreem 
lage rente
Sparen levert vrijwel niets meer op, geld lenen is bijna gra-
tis. Het is de omgekeerde wereld. Helemaal gratis is geld 
natuurlijk niet, maar geld lenen om te investeren is dankzij 
de historisch lage rente goedkoper dan ooit en daardoor 
zeer laagdrempelig. Ten opzichte van 2013, het jaar waarin 
de eerste generatie zuinige Volvo Euro 6 trucks op de markt 
kwam, levert de huidige lage en stabiele rentestand op een 
gemiddelde investering van € 85.000,- een voordeel van 
wel € 1000,- per jaar op.

De lage rentestand heeft bovendien een gunstige impact 
op de ‘rentekosten’ van leaseovereenkomsten. Door de 
lage rentes dalen uw maandelijkse leasetermijnen, wat 
een positief effect heeft op uw werkkapitaal. Bovendien 
is objectfinanciering is het algemeen eenvoudiger te rea-
liseren dan een zakelijk bankrediet. 

Nu investeren
Overweegt u al langere tijd te investeren in nieuwe trucks? 
Ter vervanging van bestaand materieel of ter uitbreiding 
van uw wagenpark? Profiteer van het momentum:

• nieuwste Volvo Euro 6 motortechniek en slimme 
software leveren besparingen op in brandstof- en 
onderhoudskosten;

• u verlaagt de totale eigendomskosten;
• u draagt bij aan de vermindering van stikstof- en 

CO₂-uitstoot;
• u profiteert van fiscaal voordeel;
• geld lenen is goedkoop dankzij de historisch lage 

rentestand (let op: geld lenen kost geld, maar op dit 
moment heel weinig!).

Overtuigd? Bespreek uw vervangings-, uitbreidings- en/
of verduurzamingsambities met onze accountmanagers of 
maak direct een afspraak voor een proefrit.
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DOE UW VOORDEEL 
MET BUNDELING VAN 
INKOOPKRACHTEN 
BINNEN GLOBAL 
TRUCK CONCEPT
Zuiniger rijden, duurzamer rijden. Maar ook: veiliger en 
prettiger rijden, dankzij meer comfort voor uw chauffeurs. 
Uw chauffeurs blijven fitter, het schaderisico wordt kleiner, 
reparatie- en onderhoudskosten nemen af en vallen voor 
een groot deel onder de garanties. Dat zijn allemaal voor-
delen die resulteren in meer rendement en duurzame con-
tinuïteit. Hoe laat u die voordelen werken voor u? Door nu 
te investeren in krachtige en zuinige trucks die zijn uit-
gevoerd met de nieuwe generatie Volvo Euro 6 motoren.

Hoe bent u verzekerd van de scherpste nieuwprijs, de 
hoogste inruilwaarde en de meest solide garanties? Hoe 
sluit u uw wagenpark aan op het meest betrouwbare ser-
vicenetwerk? Hoe realiseert u een realistische en passende 
financieringsoplossing? Tel inkoopkracht op bij veelzij-
digheid, efficiency en passie voor trucks. Deel uw investe-
ringsplannen met de bedrijven van BAS.

Wist u bijvoorbeeld dat…

• Ons zusterbedrijf BAS Trucks het groot-

ste handelsbedrijf is in gebruikt trans-

portmaterieel van West-Europa? 

• Een actief klantenbestand van 2,5  

miljoen truckers en transportbedrijven 

een stevige garantie is op de hoogste 

inruilwaarde voor uw bestaande  

materieel? 

• Het op grote schaal inkopen en op voor-

raad nemen van trucks duizenden euro’s 

voordeel oplevert op uw nieuwprijs? 

• BAS Lease vaak al binnen één dag een 

realistisch financieringsvoorstel kan 

doen?



De bedrijven van BAS koppelen inkoop-
kracht aan een hoog serviceniveau
De naam BAS is een begrip in de wereld van wegtransport. 
Al zestig jaar, sinds de oprichting van Brabantse Automo-
biel Service in het Brabantse Veghel. Vanaf de eerste mi-
nuut is de naam verbonden met het Volvo Trucks-dealer-
schap. Door de jaren heen groeit de onderneming uit tot 
het grootste en meest veelzijdige truck-dealerbedrijf van 
West-Europa. Deze schaalgrootte betekent aanzienlijke 
inkoopkracht. 

Daardoor profiteert u van een scherpe prijsstelling voor 
nieuwe trucks en een hoge inruilwaarde voor uw bestaan-
de trucks. Bovendien bent u altijd verzekerd van een hoog 
serviceniveau. 

Global Truck Concept
De bedrijven van BAS zijn hét aanspreekpunt van de 
West-Europese transportsector als het gaat om kennis 
van transport en materieel, scherpe prijzen voor instap-
klare trucks en het bieden van oplossingen voor alle as-
pecten rond de aanschaf en het operationeel beheer van 
rijdend materieel. De one-point-of-contact-formule is 
gebaseerd op het internationale BAS Global Truck Concept. 
Hiermee voorzien de bedrijven van BAS in:

• dealerschap Volvo Trucks en Renault Trucks;
• in- en verkoop van nieuwe en gebruikte trucks   (al-

tijd trucks en trailers op voorraad, binnen laagdrem-
pelige turnkey-formules, altijd scherpe offertes);

• reparatie en onderhoud door ervaren vakmensen in 
gespecialiseerde werkplaatsen;

• servicecontracten op maat;
• leasing, financiering en verzekering;
• verhuur van trucks en trailers;
• verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen.

Bedrijfsspecifieke 
financieringsoplossingen met 
lage rentes
Investeren in nieuw, brandstofbesparend en duurzaam 
materieel? Met garanties op prestaties, onderhoud en 
maximaal comfort voor uw chauffeurs? Dit is uw momen-
tum. Er is altijd een financieringsoplossing op maat. Daarbij 
profiteert u van het historisch lage renteniveau. Bij de be-
drijven van BAS vindt u veel kennis gebundeld rond het fi-
nancieren van trucks en ander materieel. Bij de specialisten 
van BAS Lease krijgt u een uitgebreid, deskundig financier-
ingsadvies, gebaseerd op uw wensen en mogelijkheden. 

Bij dat advies zijn alle vormen van lease inbegrepen: finan-
cial lease, huurkoop, operational lease, full service lease en 
sale & lease back. U hoort precies welke vorm wel of niet in 
aanmerking komt voor investeringsaftrek, welke invloed 
uw keuze heeft op uw balans en uw totale eigenaars-
kosten, wat de maandlasten van uw investering zijn en 
welke reparatie- en onderhoudsservices zijn inbegrepen.

Welke financieringsvorm u ook kiest, u krijgt altijd een 
marktconforme rente aangeboden. Op dit moment is die 
rente lager dan ooit! Vaak heeft u al binnen één of twee 
werkdagen een scherpe aanbieding in huis.

“Kiest u voor de nieuwste 
generatie Volvo Euro 6 
motor, dan betekent rijden 
ook meteen besparen. ”



Instappen, sleutel omdraaien, rijden 
en besparen
Dankzij het Global Truck Concept biedt BAS Truck Center 
voor zowel nieuw als gebuikt materieel efficiënte turn-
key-deals aan, inclusief een passende financieringsoplos-
sing. U heeft nergens omkijken naar. Uw chauffeurs kun-
nen letterlijk instappen, de sleutel omdraaien en rijden. 
Kiest u voor nieuwe trucks met de nieuwste generatie Vol-
vo Euro 6 motoren, dan betekent rijden meteen ook be-
sparen. Uw besparing op brandstof levert minimaal 
€ 2.500,- per truck per jaar op.

Nu investeren
Nu investeren, daar is veel voor te zeggen. Bijvoorbeeld:

• de nieuwste generatie Volvo trucks met zuinige, 
schone motoren staat voor u klaar;

• u combineert motorvermogen en efficiency met  
duurzaamheid en vermindering van uitstoot;

• optelsom van nieuwe motortechniek en garantie re-
sulteert in lagere reparatie- en onderhoudskosten;

• u doet uw chauffeurs een groot plezier en realiseert 
een voorsprong op de arbeidsmarkt;

• de fiscus betaalt mee;
• het renteniveau is historisch laag en dat levert direct 

voordeel op;
• met scherpe turnkey-aanbiedingen van de bedrij- 

ven van BAS bent u altijd sneller, beter en voordelig-
er onderweg.

Overtuigd? Leg uw investeringsplannen voor aan onze ac-
countmanagers voor een realistische berekening en een 
deskundig advies. Vraag naar de actuele acties en voorde- 
len!



OVER BAS 
Als dealer van Volvo Trucks, biedt BAS Truck Center de transportsector concrete oplossingen voor alle  
vraagstukken rond transportmaterieel. Met een scherp oog voor klantwensen, service en innovatie.  

Snel rijden voor een superscherp tarief? 
BAS heeft continu een breed aanbod nieuwe Volvo Trucks en bedrijfswagens die uit voorraad geleverd 
kunnen worden, oftewel: Buy Today, Drive Tomorrow! 

www.bastruckcenter.com
Interesse in wat wij voor u kunnen betekenen?

Buy Today, Drive Tomorrow


