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INNOVATIEF
ONDERNEMEN
Wie onderneemt, kijkt vooruit. Visie ontwikkelen en
kansen aangrijpen om een nieuwe horizon te creëren. We
zien dat door de jaren heen bij onze klanten, waarbij een
uitgestippelde strategie leidt tot vooruitgang. Van den Bosch
Transporten is hierin een voorbeeld. Van puur wegtransport
werd, rond 2006, een transitie ingezet naar meer inter
modaal en uiteindelijk ketenregie van goederenstromen.
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Jubileum BASTA-nummer 40 zette ons ertoe aan om
eens terug te blikken en die ontwikkelingen te herkennen.
In de ruim 20 jaar dat ons magazine verschijnt, zijn veel
ondernemers belicht. Doorzetters, innovators en mensen
met lef, die steeds nieuwe wegen opzoeken om te kunnen
groeien, maar ook het vermogen hebben te veranderen.

16 VAN SCHROOTHANDELAAR
NAAR GRONDSTOF
PRODUCENT
22 VOOR ELKE KLANT
HET JUISTE VOERTUIG
26 NIEUWE KLANTEN
WELKOM BIJ BAS

27

40 X
41 ZE STAAN KLAAR!

42 EEN BIJZONDERE VOLVO
VOOR JORG VAN DEN BROEK

En, er is veel veranderd in twee decennia. Automatisering
en data intelligentie zijn een belangrijk onderdeel geworden
in iedere onderneming en alle sectoren. Plansystemen,
boordcomputers, navigatie en voertuigherkenning deden
hun intrede. Die systemen met elkaar te laten praten om
zo een win-win situatie te laten ontstaan, betekent voor
uitgang maar blijkt tevens een grote uitdaging.
Het BAS Global Truck Concept helpt daarbij en is ook
een rode draad in alle BASTA’s. De ontwikkelingen,
nieuwe initiatieven en successen kun je slechts in de loop
van de tijd waarnemen. Uw vragen leidden tot nieuwe
initiatieven en die leidden weer tot nieuwe diensten. Een
van de voorbeelden is BAS Mining Trucks, dat begon
als een initiatief rondom het Grensmaas project en is
uitgegroeid tot een wereldspeler in de mijnbouwwereld.
Een ander voorbeeld is BAS Trucks, dat ooit startte met
de verscheping van 14 trucks naar Chili als mogelijk
afzetkanaal voor gebruikte trucks. Dit jaar hopen we
de magische grens van 10.000 trucks te bereiken. Voor
noviteiten is er altijd één voorwaarde: initiatieven moeten
ten dienste staan van het Global Truck Concept en passen
in het aanbod dat we u doen, waarbij we steeds verrassend
willen zijn en u alles rondom het transport onder één dak
willen bieden.
Ik wens u een fijne vakantietijd en veel leesplezier.
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BAS Truck Center behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
aan te brengen in de uitvoering. Ofschoon dit magazine met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kunnen wij eventuele onjuistheden en/of drukfouten niet uitsluiten.
Dit magazine is gedrukt op FSC-papier.
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WERELDWIJD

INNOVATIEF ONDERNEMEN
De ontwikkeling van BAS Mining Trucks laat zich lezen als een jongensboek,
waarin ondernemen, lef en innovatie de hoofdrol opeisen. In 2010 ontwikkelde
BAS Mining Trucks een revolutionair concept, waarbij efficiency en kosten per ton
voor de opdrachtgever leidend waren. Het concept is verder verfijnd en inmiddels
bewezen betrouwbaar. Wat begon als een innovatieve gedachte is niet meer weg
te denken in de moderne mijnbouw.

Boskalis, project A6/A9, Nederland

Eric van Heertum(l), Pieter-Jan Kleiterp

"Wij geven een commitment af,
en staan voor een uptime van minimaal 85%."
Cerro Lindo, Peru

In BAS Mining Trucks komen werkelijk alle facetten van BAS’ Global
Truck Concept samen. Het product, de innovatieve invulling van
ombouw van Volvo af fabriek voertuigen tot laadvermogens van 75
ton, de service en de wereldwijde aanpak spreken tot de verbeelding.
Meer nog is de toegevoegde waarde die BAS Mining Trucks levert
aan haar opdrachtgevers. Met een klein team is BAS Mining Trucks
actief op meerdere continenten. Zij weten waar mijnbouw over gaat,
kunnen helpen bij de invulling van de logistiek, zowel boven- als
ondergronds. Het begon in 2010 toen in Nederland in het kader van
het Deltaprogramma het project Grensmaas werd opgezet. Dit is een
grootscheepse verplaatsing van zand waarbij ‘ruimte voor de rivier’
het belangrijkste uitgangspunt is. Het Grensmaas project heeft als
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hoofddoel het stroomgebied van de rivier De Maas in het zuiden
van Nederland veiliger te maken en overstromingen te voorkomen.
Om dit te bereiken wordt er op elf verschillende locaties grind
gewonnen. Het project loopt 14 jaar en tijdens het project zal 54
miljoen ton grind worden gewonnen en ook nog eens 80 miljoen ton
grond worden verplaatst. De voertuigen, die BAS Mining Trucks
hiervoor ontwikkelde, een 10x4 kipper op basis van een Volvo
FMX-8x4 chassis rijden gemiddeld 2,5 kilometer, 4 keer per uur,
10 uur per dag. Iedere dag transporteren de acht geleverde trucks
ongeveer 12 tot 13.000 ton. Het unieke van het project is dat de
hoogwaterbescherming wordt betaald met de winning en verkoop van
het grind, met andere woorden: het kost de belastingbetaler niets.

Watertruck, Burkina Faso

REKENWERK LEIDT TOT UNIEKE OPLOSSING
Bij de start van het project werd gezocht naar de efficiëntste manier
om zand te verplaatsen. Er werd in eerste instantie uitgegaan van
knikdumpers voor het transport. Bas van Heertum: “Het heeft
veel rekenwerk gekost, maar wij waren van mening dat het beter
kon. We kwamen tot een concept op basis van de Volvo FMX
met een Powertronic versnellingsbak en een kipperopbouw met
dubbele cilinders. Dit bracht een laadvermogen van 55 ton. De
besparing per ton vervoerd materiaal was aanzienlijk in vergelijking
tot de voorgestelde knikdumpers. Tijdens de operatie bleek ook
nog eens dat het brandstofverbruik 16 liter per uur lager lag dan
met knikdumpers.”

SERVICE ON SITE ALS TOEGEVOEGDE WAARDE
Een tweede stap was een project in Mali. Daar zijn 22 trucks
in gebruik op de Gounkoto goudmijn van Randgold Resources
(Loulo complex). De trucks transporteren erts van de mijn naar de
fabriek in Loulo, ongeveer 30 kilometer verderop. “Dat gaf andere
uitdagingen. De klant wilde een volledig R&O contract inclusief een
uptime garantie”. We hebben ter plaatse een werkplaats gebouwd en
Franstalige expats aangenomen. Die verblijven permanent in Mali
om de lokale monteurs te trainen en te ondersteunen. We hebben
alle ‘commitments’ meer dan waargemaakt, zijn zelfs 3 keer op rij tot
‘best supplier’ binnen Randgold gekwalificeerd, daarmee bedrijven

als Caterpillar en Komatsu achter ons latend.
5

Randgold, Resources, Mali

MEEREKENEN AAN OPLOSSINGEN
BAS Mining Trucks werd vervolgens gevraagd door Boskalis om
mee te denken over het transport van bauxiet, de grondstof voor
aluminium, in Suriname. Voor het transport van bauxiet werd de
kipperbak aan de binnenzijde voorzien van een speciale coating,
waardoor het bauxiet gemakkelijker lost. De afstand tussen de mijn
en de raffinaderij bedroeg 12 kilometer. Ook daar werd gewerkt
met een expat, die de logistiek en het onderhoud coördineerde.
“Het zijn projecten die enorm veel voorbereiding nodig hebben. In
veel gevallen wordt er eerst een feasibility study gedaan, waarin
alle kosten en factoren die een project omvatten in kaart worden
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gebracht. Pas daarna wordt een aanbesteding gestart. Door direct
om tafel te gaan met een consultancy bedrijf dat de study doet,
kunnen wij meerekenen aan de transportoplossing. Het gaat
daarbij altijd om de inzet van het juiste materieel op de juiste
plaats. De omstandigheden zoals klimaat, kwaliteit van de weg,
stijgingspercentages, afmetingen en soortelijk gewicht van het te
transporteren materiaal bepalen de configuratie van de truck.
BORGING MET VOLVO TRUCKS
In 2017 werd er met Volvo Trucks een Global Agreement gesloten.
“Dat heeft BAS Mining Trucks echt vleugels gegeven. De customer

journey werd veel duidelijker en we kregen directe toegang tot het
lokale netwerk van de Volvo Group. Voor opdrachtgevers is duidelijk
dat de belangrijkste componenten van de oplossing gegarandeerd zijn,
ook doordat het servicenetwerk van Volvo direct verbonden is met
BAS Mining Trucks.”
24/7 BEREIKBAAR
Met een relatief klein team sturen we de totale operatie aan, waar
ook in de wereld. We zijn echt 24/7 bereikbaar voor onze klanten. We
kunnen nu, door de samenwerking met Volvo Trucks, verder bouwen
en worden gesteund door een groter netwerk. Daarnaast hebben we

met de komst van Pieter-Jan Kleiterp, als Sales Manager, ook kennis van
de mijnbouw in huis gehaald. Hij is afgestudeerd mijnbouw ingenieur.”
Pieter-Jan: “De mijnbouwwereld vraagt om concrete oplossingen voor
specifieke problemen. Zo zijn in februari 2017, 26 Volvo FMX 10x4
kippers gestart op het Cerro Lindo Project in Peru. De trucks opereren
in een van de grootste ondergrondse mijnen van Zuid-Amerika, in het
midden van het Andes gebergte, op een hoogte van drie kilometer
boven zeeniveau. In deze mijn worden met name zink, maar ook
koper en zilver gewonnen. De trucks rijden diep ondergronds, met
een gemiddeld stijgingspercentage van 15%, wat vanzelfsprekend veel

impact heeft op de werking van het voertuig en op de levensduur.
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BAS TRUCKSTYLING

ALLES IS
MOGELIJK
Speciale of bijzondere wensen voor een nieuwe truck? BAS Aflevercentrum
maakt ze waar. “Voor ons is niets te gek.”
Medewerkers van BAS Aflevercentrum voeren alle werkzaamheden
uit die nodig zijn voordat een nieuwe Volvo- of Renault-truck de weg
op kan. Daarbij kan heel veel, vertelt teamleider Jan Keeris. “Van een
standaard afleverbeurt - waarbij we vloeistofniveaus controleren, ken
tekenplaten monteren en tachograaf ijken - tot spuitwerk, een volledige
traanplaatvlonder of bijzondere verlichting: het is allemaal mogelijk.”

Boskalis, Suriname

Het is er vochtig en heet, daarnaast is het erts niet zuiver. Dat
betekent dat onder meer zwavel en zuren inwerken op de voertuigen.
Uiteraard is er ondergronds beluchting nodig. Omdat wij werken
met trucks volgens de laatste emissienormen in combinatie met een
gunstige verhouding tussen laadvermogen en totaalgewicht kan het
ventilatiesysteem dat nodig is voor de mijn, in tegenstelling tot bij
conventionele oplossingen, veel kleiner worden uitgevoerd en dat
bespaart enorme kosten voor de mijn. Tot slot is de afmeting van de
truck van belang in een mijngang. De doorsnede bepaalt in grote mate
de hoogte en de breedte van het voertuig. Wij variëren in hoogte en
breedte; zo rijden er bijvoorbeeld trucks met een maximale hoogte
van 3,08 meter.”
MIJNBOUW, INDUSTRIE EN INFRA
In feite bedient BAS Mining Trucks drie typen klanten: mijnbouw,
industrie en infra. Het trackrecord in deze drie takken is inmiddels
enorm. Wat begon als een innovatie is nu uitgegroeid tot levering van
100 eenheden dit jaar. Waarbij overigens de trucks continu dooront
wikkeld worden. Voorbeelden zijn de 10x6 enkellucht truck met 60
ton laadvermogen die ingezet kan worden op slechte wegcondities en
de water- en servicetrucks die er voor zorgen dat BAS Mining Trucks
een compleet plaatje kan aanbieden. In dat verband is zeker ook de

Omya, Noorwegen
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Keeris rangschikt de werkzaamheden die BAS Aflevercentrum
uitvoert in twee categorieën: functioneel en styling. “Functionele
toepassingen dragen bij aan optimalisatie van de werkomstandigheden.
Dan kun je denken aan werklampen of een stroomvoorziening naar
een oplegger zodat deze vanuit de cabine kan worden bediend. Als het
gaat om styling dan kunnen wij alle verfraaiing doen die je maar kunt
bedenken.” Keeris illustreert dat met twee voorbeelden:
Endeavour, Mali

uptime die BAS Mining Trucks garandeert van groot belang. Eric van
Heertum, Technical Manager: “Wij geven een commitment af. We
hebben de voertuigen zo door en door getest, dat we bijvoorbeeld in

"De besparing per ton vervoerd materiaal is aanzienlijk
ten opzichte van bijvoorbeeld knikdumpers."
Burkina Faso voor een mijnbouwproject een uptime van 90% konden
garanderen. In werkelijkheid werd dat circa 94%.” Bas van Heertum:
“Wat we feitelijk gedaan hebben is het omdenken van de logistiek
in drie markten. We hebben traditioneel mining-equipment vergele
ken met wat de technische upgrade van trucks kon brengen. We zijn
uitgegaan van de vraag, waarbij de kosten per ton vervoerd materiaal
leidend zijn voor de oplossing die we aandragen. We staan nu aan de
vooravond van een verdere professionalisering van deze activiteit.
Dat betekent dat we de komende jaren fors gaan investeren in kennis,
middelen en service. De grootste bekroning is dat we nu zien dat we
in een aanbesteding voorgeschreven worden. Dat betekent dat het
zaaien in de afgelopen jaren geleid heeft tot erkenning in de markt en
waardering voor ons commitment.”

EXCEPTIONEEL TRANSPORT
“Deze Volvo FH 500 6x2-trekker van Van Grinsven Materieel
wordt ingezet voor exceptioneel transport. Met het oog op de
inzet is deze truck verlaagd. Om ervoor te zorgen dat tijdens het
rijden geen onderdelen kapot gaan hebben we de originele lucht
ketel vervangen door twee kleinere luchtketels, andere brandstof
tanks en een aangepaste koppelschotel gemonteerd. Ook hebben
we schakelaars in de cabine geplaatst zodat de oplegger tijdens het
rijden kan worden gestuurd.”
TOEGERUST VOOR VEETRANSPORT
“Deze Volvo FH 500 4x2-trekker van Varkenshandel & Int.
Transport M&H Romijnders wordt straks ingezet voor veetransport.
We hebben deze truck volledig gespoten en voorzien van een
dakbeugel met verstralers en flitslampen, luchthoorns, verlengde
aluminium zonneklep en breedtelampen op de voorbumper. Ook
hebben we een stroomaansluiting gemaakt zodat de veeoplegger
vanuit de cabine kan worden bediend. Zo kan tijdens het rijden de
ventilatie worden in- en uitgeschakeld. De schuiven links en rechts
kunnen apart vanuit de cabine geopend en gesloten worden. Ook
kan de liftas van de oplegger vanuit de cabine worden bediend.
Verder is de oplegger uitgerust met een achteruitrijcamera die
zichtbaar is op het display in de cabine.”
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BAS TRUCK CENTER

VAN DE BEETEN

ZELF REPAREREN MET MAXIMALE ONDERSTEUNING
Ook klanten die onderhoud en reparaties
aan hun wagenpark zelf uitvoeren, kunnen
rekenen op maximale ondersteuning van
BAS Truck Center.
Trainingen voor fleetowners en monteurs, advies over preventief
onderhoud tot op voertuigniveau, technische nieuwsbrieven, managen
van de partsvoorraad, een technische helpdesk, software en uitlees
apparatuur. BAS Truck Center biedt klanten die zelf repareren indien
gewenst maximale ondersteuning op allerlei vlakken. “We leveren
maatwerk”, vertelt Damian Leijten, Accountmanager Parts. “De
parts- en ondersteuningsbehoefte van een klant die actief is in Grond-,
10

Weg- en Waterbouw is natuurlijk compleet anders dan die van een
bedrijf dat zich richt op langeafstandstransport. Het grote voordeel
van samenwerking met BAS Truck Center voor de klant is dat hij alles
onder één dak heeft. Wij hebben alle kennis in huis om op elke vraag
te kunnen anticiperen en de juiste oplossing aan te reiken. We onder
scheiden ons onder andere met het partsaanbod. Wij kunnen zowel
nieuwe originele als ook young en used parts leveren. Klanten hebben
bij ons dus écht iets te kiezen.”
BETROUWBARE PARTNER
Bij Van de Beeten uit Veghel houdt een team van zeven technici het
materieel in goede conditie. Zij krijgen daarbij op diverse manieren
ondersteuning van BAS Truck Center. Van de Beeten is een multidisci
plinair grondverzet- en transportbedrijf dat actief is in grond-, weg- en
waterbouw, cultuurtechnische werken, sloopwerken en inrichting van

buitenruimtes. Directeur/eigenaar Bas van de Beeten: “Sinds 2010 zijn
we ieder jaar 25 tot 30 procent gegroeid en op een gegeven moment
hadden we een behoorlijk wagenpark. Toen hebben we zelf een werk
plaats neergezet om flexibeler te kunnen zijn. Op dit moment hebben
we in totaal 160 gemotoriseerde eenheden, waarvan 35 Volvo-trucks.
De service van BAS Truck Center is zo goed dat ik niks anders wil dan
Volvo-trucks.”
PARTSPLAN EN ADVIES
De medewerkers die het materieel rijdend moeten houden, staan er
niet alleen voor. BAS ondersteunt het bedrijf op meerdere terreinen,
vertelt hoofd-werkplaats Patrick Bouw. “BAS maakt voor ons jaarlijks
een partsplan, geeft advies over preventief onderhoud, verzorgt
technische trainingen en levert technische informatie zodat wij op
de hoogte blijven van de laatste stand van de techniek. Als we een

keer ergens niet uitkomen, kunnen we bellen en worden we meteen
geholpen.”
ALTIJD EEN BACK-UP
“Ook onderdelen krijgen we via BAS, zowel nieuwe als used parts.
In ons eigen magazijn liggen de relatief kleinere onderdelen op
voorraad, zoals filterpakketten, remblokken en ruitenwissers. Voor
andere onderdelen kunnen we altijd terecht bij BAS Truck Center,
waarbij het voor ons een voordeel is dat we vlakbij elkaar gevestigd
zijn. De samenwerking met BAS is voor ons zeer waardevol omdat
wij kunnen terugvallen op een klantgerichte en betrouwbare partner
met veel technische kennis.”

11

VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN

TRANSFORMING
LOGISTICS TOGETHER

In het hoofdkantoor van Van den Bosch
Transporten is de rust voelbaar. In de ruimte waar
de planners van het bedrijf hun domicilie hebben,
is de akoestiek zodanig dat collega’s vrij kunnen
praten met opdrachtgevers. Het onderstreept de
transitie die Van den Bosch Transporten de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
In 2007 had Van den Bosch ruim 1.000 trucks op de weg. Het was
de tijd van grote chauffeurstekorten en zeer lange levertijden op
nieuw materieel, maar ook milieu werd op de agenda gezet door de
opdrachtgevers. CEO Rico Daandels: “We maakten in 2007 een
strategische keuze om meer in te gaan zetten op andere modalitei
ten. Het typeerde de omslag van hoofdzakelijk wegtransport naar
een meer duurzame en efficiënte combinatie van transport over weg,
spoor en zee: intermodaal transport. Een keuze die we maakten in
de hoogconjunctuur en die zijn uitwerking had op de vloot. Waar het
aantal trucks enerzijds geleidelijk afnam, zagen we anderzijds een
sterke toename in containers. Deze strategie heeft ons geholpen om te
anticiperen op de groeiende vraag van opdrachtgevers naar duurzame
logistieke oplossingen.”
LOGISTIEK DIENSTVERLENER
Er werden nieuwe mensen gezocht om de strategie verder uit te rollen.
De transitie werd voelbaar op de werkvloer. “Er is uiteindelijk een mix
ontstaan tussen mensen met praktijkkennis, academici en hbo’ers. We
hebben ze allemaal in hoge mate nodig en dit maakte het mogelijk om
het aandeel intermodaal transport te laten groeien. Ook werden we
vanaf dat moment steeds vaker betrokken bij aanvullende vraagstuk
ken, bijvoorbeeld op het gebied van voorraadbeheer en doorstroom op
locatie. We werden meer en meer logistiek dienstverlener.”

Rico Daandels, CEO Van den Bosch Transporten

12

DNA VAN HET BEDRIJF
Bij Van den Bosch zijn ze er ondanks de veranderingen, wellicht zelfs
dankzij de veranderingen, in geslaagd het DNA van het bedrijf vast te
houden. “Alle keuzes zijn gemaakt met het oog op de lange termijn,
waarbij de kernwaarden van de onderneming en de strategische koers
hand in hand gaan. Er was een moment dat je op de route naar Italië
bijvoorbeeld de een na de andere combinatie van Van den Bosch kon
tegenkomen. Wegtransport is nog steeds een belangrijk onderdeel van
onze activiteiten, maar gekeken naar de langere afstanden wordt nu
vaker gekozen voor een intermodale oplossing, in het geval van Italië
veelal per spoor. Misschien is dat wel kenmerkend voor een familie
bedrijf als Van den Bosch. Je moet als bedrijf stappen durven maken,
durven te ondernemen, maar je mag nooit vergeten waar je roots lig
gen. Wij kozen voor een verdere professionalisering in ons denken en
doen, op basis van de normen en waarden van het bedrijf. Het heeft
ook iets van deze regio. Je ziet het bij meer bedrijven, denk aan BAS,
maar ook aan bedrijven als Jumbo en Sligro. Je kunt praten, maar je

maakt het verschil met daadkracht: door het gewoon te doen.”

OVER VAN DEN BOSCH
Van den Bosch Transporten is een toonaangevende
internationale logistiek dienstverlener en behoort met een
jaarvolume van 2,4 miljoen ton getransporteerd product
tot de top-10 van Europa op het gebied van bulktransport.
Speerpunt van de onderneming is het inrichten van
wereldwijde supply chain-activiteiten voor klanten in de
food-, feed- en chemiesector, waarbij Van den Bosch zich
onderscheidt als specialist in intermodaal vervoer. Dat
wil zeggen dat weg, water en rail optimaal gecombineerd
worden om diverse vloeibare en droge bulkstoffen naar de
juiste bestemming te transporteren.
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VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN

DE NEUS

14

LOGISTIEK ALS SERVICE
Met de visie en strategie van het bedrijf is Van den Bosch regisseur
geworden van de logistieke activiteiten van haar opdrachtgevers:
logis tiek als service. Rico Daandels: “Wij zien de supply-chain als
waardecreatie. Op dit moment bouwen we aan ‘Transforming Logistics
Together’, waarin we zeven building blocks hebben gedefinieerd,
waarmee we meerwaarde creëren. Daaronder vallen onder meer het
beheer van capaciteit, kwaliteits- & veiligheidsnormen, constante veran
deringen in de vraag en een groeiende behoefte aan transparantie van
de keten. Voor onze opdrachtgevers zijn dat de uitdagingen. Eigenlijk
zeggen wij dat we gedreven door de kracht van samenwerking, zorg
willen dragen voor de hele toeleveringsketen en steeds streven naar
toegevoegde waarde. Het zit in de samenwerking, het ontwikkelen van
innovatieve en toekomstbestendige supply chain-oplossingen. Daarbij
zien we ICT als een belangrijke ‘enabler’.”

zichtbaar zijn in het productieproces van de opdrachtgever, evenals
bijvoorbeeld de voorgaande ladingen en productkenmerken. Het
maakt de keten transparanter.”

ZICHTBAAR IN HET PRODUCTIEPROCES
ICT is belangrijk voor het positiebepalen van de lading, maar ICT is
veel meer dan dat. “Het kunnen zien waar de lading is, is op zich geen
toegevoegde waarde. Het is veel belangrijker dat je kunt zien wat de
vorige en volgende stappen van de lading zijn. De actuele ETA moet

SAMENWERKING BAS
Van den Bosch heeft op dit moment een vloot van 220 trucks. Vanaf
de oprichting in 1964 speelt Volvo een grote rol. “Wij hebben gekozen
voor de techniek van Volvo Group. Nu wordt het merendeel van de
vloot gevormd door de Renault Trucks T. Het is een licht voertuig en

VEILIGHEID CENTRAAL
Een van de belangrijkste eisen in het bulktransport is veiligheid. Ook
dat is een van de beleidsbepalende factoren in de visie van Van den
Bosch. Rico Daandels: “Veiligheid staat centraal en gaat over het
product, maar vooral om de veiligheid van de mens. Het gaat om per
soonlijke veiligheidsmiddelen, kennis van het product en over gedrag.
Iedereen die bij het bedrijf betrokken is, ook externe vervoerders,
wordt meegenomen in dit denken. We hebben daarvoor de Van den
Bosch Academy en geven onder die vlag trainingen. Ook geven onze
Master Drivers trainingen op locatie en ontvangen onze chauffeurs
periodiek het emailmagazine Professional Driver.”

“Begin jaren negentig kreeg Van den Bosch een Volvo
NL 10 in haar vloot. Een unicum en ik kreeg opdracht
deze truck te fotograferen in opdracht van Volvo Trucks
Nederland. Er hing veel vanaf, er zou een poster komen
en het beeld moest een rol spelen in de persmap van de
BedrijfsautoRAI. Het was een regenachtige dag, we hadden
op zaterdag afgesproken op het terrein van de Marsfabriek
in Veghel. De truck in zijn natuurlijke omgeving. Tussen de
buien door kon gefotografeerd worden. Het resultaat was
in die tijd natuurlijk niet direct te zien. Pas na het ontwik
kelen van de films werd duidelijk dat het voor mezelf een
iconisch beeld was geworden, waar ik nog vaak aan terugge
dacht heb.”
Jan Dronkers

dat is van belang bij het bulkvervoer, waarbij iedere kilo telt. De trucks
zijn verdeeld over de diverse vestigingen in Europa. De rode draad in
de relatie speelt BAS. Zij verzorgen een groot deel van het onderhoud
en leveren ook de trucks. Zij zorgen daarnaast voor de opbouw van
bijvoorbeeld compressoren, ook voor onze subcontractors. Het is
mooi om te zien dat ook BAS zich heeft getransformeerd. Zij zijn
innoverend dienstverlener, onze partner, waarbij we met respect met
elkaar omgaan. Samen met hen kijken we ook naar nieuwe techno
logieën. Zo houden we nadrukkelijk de ontwikkelingen rondom LNG
in de gaten en kijken we ook naar elektrische oplossingen. De strategie
die we hebben ingezet, waarbij duurzaamheid een van de pijlers is,
krijgt nu ook op dit vlak vorm.”
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GERRITS RECYCLING

Leendert Gerrits

VAN SCHROOTHANDELAAR NAAR GRONDSTOFPRODUCENT
Gerrits Recycling onderscheidt zich door ferro en
non-ferro-metalen geschikt te maken voor hergebruik.
Voor het interne transport op de locatie in Helmond
wordt een Volvo FMX 10x4-kipper ingezet met een
laadvermogen van 55 ton. “We kunnen hem
nu al niet meer missen.”
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Vanuit zijn kantoor heeft Leendert Gerrits, samen met zijn broer Jozef
eigenaar, uitzicht op al het materiaal dat wordt aangevoerd bij zijn
bedrijf in Helmond. Hij ziet van alles aan zijn raam voorbijtrekken:
autowrakken, afgedankt witgoed, elektromotoren, kabels en allerlei
andere producten waar metaal op of in zit. Dat wordt op het 9 hectare
grote terrein in Helmond verwerkt en bewerkt tot herbruikbare grond
stoffen. Gerrits Recycling viert volgend jaar zijn vijftigjarig bestaan.
“Mijn vader is met het bedrijf begonnen en ik werk hier nu 37 jaar. In
die periode is de markt totaal veranderd. Vroeger werd het schroot in
containers verscheept naar China, inclusief herbruikbare reststoffen
zoals plastic en glas. Tegenwoordig verwerken we hier alles zelf op ons
terrein. Stapje voor stapje hebben we ons ontwikkeld van schroothan
delaar naar grondstofproducent.”

HET ROER OM
Nog voordat begrippen als circulaire economie en duurzaamheid in
de mode raakten, gaf Gerrits daar al invulling aan. “Een jaar of tien
geleden hebben we het roer omgegooid. We kunnen reststromen niet
naar het buitenland blijven sturen. Naast het feit dat de regels daar
voor steeds strenger werden, is ook het milieu voor mij een belangrijke
motivatie. De volgende generatie moet hier ook in goede gezondheid
kunnen leven.”
100% RECYCLING
Gerrits nam de recycling en verwerking zelf ter hand. Er werd geïnves
teerd in shredders en verwerkingslijnen, waarvan er nu acht staan op
het terrein in Helmond. De shredders verwerken de diverse schroot 
17

soorten snel en efficiënt. Auto’s worden bijvoorbeeld vermalen tot
kleine stukjes metaal en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper
en aluminium, worden gescheiden. Leendert Gerrits: “Simpel gezegd:
aan de voorkant stoppen we een product in de verwerkingsmachine
en aan de achterkant komt het materiaal er gescheiden uit. Om een
indruk te geven: alleen al uit een auto komen zeven verschillende me
talen. De metalen verhandelen we en worden hergebruikt om nieuwe
producten van te maken. Ons streven is om te komen tot 100 procent
recycling. Nu zitten we op 95 à 98 procent en we werken eraan om
dat percentage verder te verhogen door de techniek te verbeteren.”
VOLVO FMX 10X4-KIPPER
Gerrits Recycling nam recent een Volvo FMX 10x4-kipper met
een laadvermogen van 55 ton op in de vloot. Deze zware mijntruck
18

is geleverd door BAS Mining Trucks en werd voorheen ingezet als
BAS Mining demotruck op verschillende mijnsites in Europa. “Deze
kipper zetten we alleen in op het terrein in Helmond. De metalen
die uit de shredders komen, worden gescheiden en vervolgens op de
kipper geladen. De kipper rijdt over een weegplatform en dumpt het
materiaal daarna in verschillende bunkers. Op deze manier weten we
precies hoeveel ton we op voorraad hebben.”
Leendert Gerrits is enthousiast over de nieuwe aanwinst. “Ik kan hem
nu al niet meer missen. Het is een supervoertuig om mee te werken.
We kunnen er zonder probleem 55 ton mee vervoeren. We waren op
zoek naar iets anders ter vervanging van twee kleinere kippers en in ge
sprek met BAS kwam deze optie ter sprake. We hebben hem eerst hier
getest, maar we waren er zo uit. Deze truck past perfect in ons plaatje.”

GROEI IN WAGENPARK
De groei van Gerrits Recycling komt ook duidelijk naar voren in
het wagenpark. De vloot telt nu twintig Volvo-trucks, waarvan er
maar liefst vijftien de afgelopen anderhalf jaar zijn geleverd. In
deze periode zijn stapsgewijs zeven Volvo FH 460 4x2-trekkers
inclusief vijf nieuwe Ferro-opleggers, drie Volvo’s FH 460 6x2 met
haakarmsysteem, twee Volvo’s FH 500 8x2 met kabelsysteem en
twee Volvo’s FH 500 8x2 met haakarmsysteem in gebruik genomen.
De trucks worden ingezet voor de aanvoer van materiaal en
distributie van grondstoffen in Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk. Bijzonder is ook een Volvo FH 500 8x2-containerwagen
met een ingenieus kabelsysteem, waarmee een zeecontainer verticaal
kan worden gezet waardoor deze door grote kranen van boven kan
worden beladen.

"De kwaliteit van BAS Truck Center speelt een
belangrijke rol in onze keuze voor Volvo Trucks"
ALLES IN HUIS
"In het verleden hadden we een gemengd wagenpark, totdat ik via
BAS Truck Center een keer een Volvo-bakwagen kocht", vertelt
Leendert Gerrits. "Die scoorde zeer gunstig qua brandstofverbruik en
onderhoudskosten. Nadien zijn we volledig overgestapt op Volvo-trucks.
Bij de keuze voor Volvo-trucks speelt ook de kwaliteit van BAS Truck
Center een belangrijke rol. Het is een groot voordeel dat ze alles in
huis hebben."
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GERRITS RECYCLING

OVER GERRITS RECYCLING
Gerrits Recycling is gespecialiseerd in het scheiden van ferro
en non-ferrometalen en het terugwinnen van restmaterialen.
Het bedrijf heeft vestigingen in Helmond, Den Bosch en
Venlo en telt 80 gespecialiseerde medewerkers. De non-ferro
mix die bij shredders vrijkomt uit onder meer autowrakken en
witgoed, wordt op milieuvriendelijke wijze volledig geschei
den en vervolgens geleverd aan partijen die deze grondstoffen
gebruiken om nieuwe producten van te vervaardigen. De
kwaliteit van Gerrits Recycling wordt bevestigd met diverse
keurmerken. Zo heeft het bedrijf het MRF-Keurmerk van de
brancheorganisatie, dat een garantie is voor professionaliteit
en kwaliteit. Gerrits Recycling is ook aangesloten bij de ARN,
de recyclingexpert in de mobiliteitsbranche.

VOOR ELKE KLANT

HET JUISTE VOERTUIG
Van oriëntatie tot aflevering: de Sales Engineers van BAS Truck Center begeleiden
het traject van aanschaf tot levering van een nieuwe Volvo-truck van A tot Z.

Thom van Zutphen (l), Peter Bouten

“Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we voor elke klant het juiste
voertuig op de weg krijgen”, vertelt Peter Bouten, Hoofd Sales Engi
neers. “De weg daar naartoe is echter iedere keer weer anders. Geen
truck is namelijk hetzelfde.” Peter Bouten en Thom van Zutphen zijn
onderdeel van het team van Sales Engineers dat voor iedere klantvraag
de optimale oplossing zoekt. Zij lichten de rol en werkwijze van het
team toe aan de hand van een aantal trefwoorden.
ORIËNTATIE EN ONTWERP
Peter Bouten: “Ons werk begint met een gesprek met de klant. Wat
zijn de wensen? Wat is zijn corebusiness? En wat betekent dat voor
het voertuig dat hij nodig heeft?” Thom van Zutphen vult aan: “Een
voertuig specificeren is altijd maatwerk. Het optimale chassis voor een
kraanwagen hoeft niet voor elke klant gelijk te zijn. Als er een carros
seriebouwer bij betrokken is, nemen wij contact op om alle technische
specificaties op tafel te krijgen zodat we tot het juiste totaalontwerp
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komen. In overleg met de klant en de opbouwer stemmen we alles
tot in detail af. We steken daar veel tijd en energie in, zodat we zeker
weten dat we een voertuig samenstellen dat helemaal voldoet aan de
wensen van de klant.”
OPTIMALE CONFIGURATIE
Thom: “We hebben te maken met de wensen van de klant, technische
mogelijkheden en wettelijke kaders. Binnen die bandbreedtes zoe
ken wij naar de optimale oplossing. Soms gaat dat om niet alledaagse
wensen. Zo hebben we laatst voor een klant uit de agrarische sector een
bakwagen met 50 m3 laadvolume geconfigureerd. Dat hoor je niet vaak.
Ook geven we de klant advies, om een zo gunstig mogelijk TCO te
realiseren. Dat kan gaan over mogelijkheden om brandstof te besparen,
zoals de keuze voor een aandrijfas met enkele reductie in combinatie
met kruipversnelling, in plaats van naafreductie. Daarmee worden de
onderhoudskosten lager en het brandstofverbruik gunstig beïnvloed.”

COMPLEX
Peter: “We zien dat het configureren van een truck steeds complexer
wordt. Enerzijds is er steeds meer mogelijk - bij Volvo Trucks kan heel
veel - en anderzijds hebben we te maken met steeds meer wet- en
regelgeving. Neem een LZV-combinatie. Als een klant aangeeft dat
hij ook in Duitsland wil rijden met een LZV dan moeten we in het
ontwerp rekening houden met allerlei regels en eisen die daar gelden,
maar in Nederland niet.”

aanspreekpunt voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Inventarisatie
en advies, technische tekeningen, offerte, orderbevestiging, contact
met de klant, aansturen van collega’s, carrosserie- en andere bedrijven
die bij de opbouw betrokken zijn. Maar ook de klant informeren
over financieringsmogelijkheden en ondersteunende diensten. Wij
begeleiden de klant tot aan de aflevering. Daarbij is kwaliteit leidend.
Uiteraard de kwaliteit van het voertuig, maar ook de kwaliteit van
het proces.”

SPIN IN HET WEB
“Wij vervullen tijdens het hele project een spilfunctie voor alle
partijen die erbij betrokken zijn. Soms zijn er wel vijf of zes partijen
die iets aan het voertuig moeten doen. Wij zorgen ervoor dat de
planning bij op- en afbouw optimaal op elkaar is afgestemd, zodat
we de doorlooptijd verkorten en de afgesproken leverdatum halen”,
vertelt Peter. Thom: “Daarom zijn wij van oriëntatie tot aflevering het

VOLDOENING
“Standaard bestaat niet, geen enkel project is hetzelfde”, vertelt Peter.
“En dat is ook het mooie en uitdagende voor ons. Het geeft zoveel
voldoening en energie als een klant tevreden is over het eindresultaat
én het verloop van het traject. We gaan met ons team geregeld naar
truckevenementen en het maakt ons trots als er door ons geconfigu
reerde voertuigen in de prijzen vallen.”
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BASPARADE

NIEUWE KLANTEN

WELKOM BIJ BAS

BAS

VAN KESTEREN, GROESBEEK/CUIJK
Van Kesteren heeft een uitgebreid dienstenpakket. Het bedrijf is
actief in sloop- en grondwerk, afvalrecycling, riooltechniek, bes tra
ting, bodemsanering en industriële reiniging. Onlangs heeft Van
Kesteren een Volvo FMX 460 8x4 tridem met gestuurde naloopas
en VDL-haakarmsysteem toegevoegd aan de vloot. Het voertuig is
multifunctioneel inzetbaar, maar wordt voornamelijk gebruikt voor
transport van afvalcontainers, vertelt algemeen directeur Richard
van Kesteren. Bij de keuze voor een Volvo-truck speelde de mening
van chauffeur Bas Rutten een doorslaggevende rol.

“Wij waren op zoek naar een gebruiksvriendelijke
truck die een optimaal laadvermogen combineert
met wendbaarheid en een goed rijcomfort. Met de
gestuurde naloopas en functies zoals I-Shiftversnellingsbak en Volvo Dynamic Steering kun je
met je pink een rotonde rondrijden! Dankzij het
uitstekende advies en deskundige begeleiding van
BAS Truck Center verliep het traject zeer vlot.”

PARADE
EEN GREEP UIT ONZE

Richard van Kesteren

AFLEVERINGEN

<<

MILIEU SERVICE BRABANT, BOXTEL
Afvalinzamelingsbedrijf Milieu Service Brabant plaatst en ledigt (rol)
containers voor de afvoer van vrijwel alle afvalstromen bij voornamelijk
bedrijven en overheidsinstellingen. Daarbij wordt sinds kort ook een
Volvo FM 460 8x2 tridem met 27 tonmeter kraan en haakarmsysteem
ingezet om (semi-) ondergrondse containers te ledigen. Dankzij het
haakarmsysteem kunnen er ook afzetcontainers mee worden vervoerd,
vertelt directeur-eigenaar Henk Wagenaars.

40 X
Ruim twintig jaar na de uitgave van het eerste nummer in 1999
brengen we BASTA nummer veertig uit. Bladerend van nummer 1
tot de laatste uitgave van 2018 is er één rode draad en dat is de
familie Van Heertum en hun passie voor ondernemen en anders
denken. Het was Martin van Heertum die mij de kans gaf de eerste
vol te schrijven, het is Bas van Heertum die mij stimuleert een
volgende mijlpaal samen te stellen.
Jan Dronkers

Henk Wagenaars

BEKIJK 40 X BASTA

“We kwamen met Volvo in contact toen wij tijdelijk een extra truck nodig hadden. Chauffeurs waren zo
enthousiast dat we bij de aanschaf van een nieuwe truck voor Volvo kozen. Extra voordeel was dat
BAS Truck Center de gewenste configuratie uit voorraad kon leveren. Zo hadden wij de truck binnen
een paar weken op de weg. Wat me verder in het aankooptraject opviel waren de aandacht, betrokkenheid
en het enthousiasme van de medewerkers van BAS. Ze willen het écht goed doen voor de klant
en dat geeft vertrouwen voor de toekomst!”
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11.000 HEIPALEN
Het toenmalige TDG vervoerde 11.000 hei
palen en 16.000 betonnen vloeren per jaar.

4
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14 X FIJNMAZIG
E DISTRIBUTIE
De Gebroeders Ve
rsteijnen transform
eerde naar
een specialist voor
de korte afstand –
maximaal
500 kilometer en
meer fijnmazige di
str
ibutie.
Daar voor nam he
t bedrijf onder m
ee
r
14
nieuwe
Volvo FL-bakwage
ns in gebruik.

GUINESS BOOK OF RECORDS
Het is nooit opgenomen maar feest was het
wel: vijf transportbedrijven in Deest stapten
over op Volvo. En dat werd een feestje in
Café de Sportvriend.

3

nummer

25 TON NUTTIG
Oplopende tolkosten in Frankrijk zorgden
voor inventiviteit. Van der Heijden ont
wikkelde samen met BAS een chassis met
opbouw dat niet zwaarder mocht zijn dan
15 ton. Het lukte ook zonder concessies te
doen aan de veiligheid en het comfort.

december 2000
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De wielen moeten blijven rollen

B.A.S.

Het nieuwe uiterlijk van B.a.S.

B.a.s. INvesteert IN
Haar DIeNstverleNINg

GLOBAL TRUCK CONCEPT KRIJGT VORM

Elf jaar geleden startte B.A.S. heel vooruitstre-

Het Global Truck Concept van B.A.S. krijgt

vend met Totaal Truck Management.

meer en meer gestalte. Het is niet voor niets

BTL (B.A.S. Truck equipment Lease) bestond

dat in dit eerste jaar van het nieuwe millenni-

nog niet, verhuur was nog niet aan de orde en

um de eerste fase wordt afgerond. Nieuwe

met de andere diensten van B.A.S. was slechts

huisvesting en een nieuwe huisstijl zorgen

bescheiden een begin gemaakt.

voor een mondiaal gezicht in Veghel.

De visie was er toen al wel: B.A.S. moest meer
u totale dienstverlening bieden. Want de

zijn dan alleen een verkooppunt van trucks, de

heeft B.A.S. 8,5 ha grond gekocht. Een goede

wereld van het transport verandert snel. In

klant moest er terechtkunnen voor alles wat

bereikbaarheid is straks door de komst van

steeds grotere mate krijgt u behoefte aan

met het wagenpark te maken had. In elf jaar

Vooruitlopend op de corridor door Brabant

de A50 dan ook verzekerd. Het terrein geeft

zijn er grote stappen gezet. De klant kan

flexibele contracten wat betreft leasing, huur

de mogelijkheid om de dienstverlening aan u

en service. Door onze kennis op dat gebied te

inmiddels voor alle diensten rondom trucks,

verder te optimaliseren. Want daar gaat het

bundelen, verder uit te bouwen en door te

trailers en aanverwanten bij B.A.S. terecht. Met

ons om. We willen dichtbij u als klant staan en

investeren in huisvesting, scholing en auto-

het nieuwe pand in de zomer van 2000 zal een

tegelijkertijd willen we u een topproduct leve-

matisering zullen wij u dat ook daadwerkelijk

belangrijke fase worden afgerond: alle dien-

ren. In oktober gaan we bouwen aan onze

kunnen bieden. Het betekent optimalisatie van

sten zijn dan op één adres samen-gevoegd. Dit

centrale hoofdvestiging. U kunt daar onder

onze dienstverlening en bij ons heet dat

één dak terecht voor de aankoop van nieuw

Service+.

zal de dienstverlening alleen maar ten goede
komen.

of gebruikt transportmaterieel, voor leasing,
Europa één munt heeft en de vrije distributie zijn
intrede heeft gedaan, zullen wij nog een stap ver-

Martin van Heertum,

der gaan. Nu al hebben wij Nederlandse klanten

directeur van B.A.S.: “Je moet knowhow hebben en

die hun Finse of Italiaanse trucks ook bij ons onder

Basta mei 1999 nr2

COrrIDOr DOOr BraBaNt
Het rijk heeft besloten om tussen Eindhoven en

belang. Met de aanleg van de A50 is het wegennet

Oss de autosnelweg A50 aan te leggen. Het

niet voltooid. Zo zal de verbinding Den Bosch

tracé ter hoogte van Veghel loopt pal langs de

Veghel op termijn ongetwijfeld uitgroeien tot een

bestaande vestiging van B.A.S. met een aanslui

vierbaansauto(snel)weg. De nieuwe kunstwerken

ting op de Eerdsebaan, waar een op en afrit zal

in verband met de verbreding van de Zuid

komen.

weg naar Den Bosch sluit bij het kanaal op de
nieuwe A50 aan.

een aanbieder van transportoplossingen en leverancier van wagenparkbeheer in de breedste zin
van het woord zijn."

Investeren in mensen
"Het succes van onze toekomstplannen is in de
eerste plaats afhankelijk van de relatie met onze

1

Willemsvaart bieden al de ruimte hiervoor. De

Daarnaast is de verdere ontwikkeling van het
hoofdwegennet in de omgeving van Veghel van

contract hebben. Na 2002 kunnen we een echte
Europese speler worden. In de toekomst zullen we

klanten. We zullen moeten blijven inspelen op de
wensen van onze klanten en de ontwikkelingen in

algemeen

expertise opbouwen. Wij willen het verlengstuk zijn
van de klant. Infrastructuur en organisatie moeten
op hoog niveau zijn en professioneel kunnen acteren.” Met de bouw van de nieuwe huisvesting is
een nieuw hoofdstuk vormgegeven. De klant kan
Lees verder op pagina 2
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Martin van Heertum
Algemeen directeur

B.A.S. zit uitstekend

Basta december 1999 nr3

huur en verzekeringen. Feitelijk voor alles
wat met transport te maken heeft. Wij willen

1

de transportbranche. Daarnaast zijn er twee interne
factoren: mensen en automatisering. De medewerker/sters zijn is ons belangrijkste kapitaal. Wij zijn
zuinig op de knowhow die aanwezig is in ons bedrijf
en organiseren regelmatig trainingen om onze kennis

INHOUDsOpgave

actueel te houden. Ook onze investeringen in auto-

1998

B.A.S. Goirle

2

De B.A.S.vestiging in Goirle is een bijzondere
vestiging. In Goirle ligt het accent op getrokken

4

Feest in Deest

7

B.a.S. GloBal truck concept

In Nederland zijn er acht vestigingen, waarvan
die in Son een speciale plaats inneemt.

3

Goed wagenparkbeheer is kosten minimaliseren.

meur in huis die de speciaal voor ons gebouwde
systemen aanpast aan de continu veranderende

IN VEGhEL

wensen van de klant. Dat moet ook wel als je

Met de komst van de nieuwbouw
krijgt het bedrijfspand aan de

We hebben er lang naartoe geleefd, maar nu is het

zien. Het terrein geeft ons ook de mogelijkheid om

managementinformatie verzorgen en zelfs budget-

Eerdsebaan extra ruimte vrij om de

werk dan echt begonnen. Zandauto’s rijden af en

onze voorraad nieuwe en gebruikte trucks en trai-

teren.

6

B.A.S Parade

8

Volvo truck service activiteiten in

de

lers, gemiddeld ongeveer 450 stuks, te stallen en

nieuwe contractvorm waarbij we rekening houden

de regio Veghel nog verder te opti-

de klant dus letterlijk one-stop-shopping te bieden.

met seizoensinvloeden en de klant alleen betaalt

maliseren. Tevens zal de schadeher-

In deze Basta informeren wij u uitgebreid over de

stel werkplaats aan de Eerdsebaan

als hij daadwerkelijk rijdt met het voertuig, vergt een

28

B.A.S. GROEP B.V.

nieuwe ontwikkelingen binnen B.A.S. en geven we

verregaande automatisering. Investeren in mensen

gevestigd blijven en meeprofiteren

Postbus 85, 5460 AB Veghel – Holland

u alvast een indruk van het nieuwe uiterlijk van

en automatisering staat voor de toekomst hoog

van de extra ruimte waardoor er

Mac Arthurweg 2, 5466 AP Veghel

te bouwen, waarin al onze afdelingen die nu nog

B.A.S. in de zomer van 2000.

Volvo presenteert een totaal nieuw chassis
concept. Betere rijeigenschappen, een stabielere

verspreid over verschillende vestigingen zijn

Heertum is het vooral zaak in samenwerking met

wegligging en een nieuw elektronisch geregeld

gehuisvest, samen kunnen werken en onze klanten

de klant de inzet te bepalen en aan de hand daar

remsysteem met schijfremmen zorgen voor een

van een totaal pakket aan diensten kunnen voor-

van de kosten voor de ondernemer te minimaliseren.

grotere veiligheid in het internationale vervoer.

op de agenda. Tenslotte is een groot terrein met
een mooi nieuw pand niet voldoende om de doel-

ook op deze belangrijke afdeling

Telefoon ++31 (413) 37 16 00

meer capaciteit is en efficiënter

Telefax ++31 (413) 37 16 05

gewerkt kan worden.

www.basvolvotrucks.com
e-mail p.lon@bas-trucks.com

Martin van Heertum, algemeen directeur
Lees verder op pagina 2

2000

DE KLANT MOET GOED BEHANDELD
WORDEN
“Je moet knowhow hebben en expertise
opbouwen. Wij willen het verlengstuk zijn
van de klant. Infrastructuur en organisatie
moeten van hoog niveau zijn”, aldus Martin
van Heertum in 2000. Hij ziet zijn visie
gestalte krijgen in de nieuwbouw.

KOSTEN MINIMALISEREN
Wagenparkbeheer in 1999 met een BAS-
servicecontract. Volgens Eric van Heertum
werd het mogelijk de kosten te minimalise
ren door samen met de klant de inzet van
het wagenpark te bepalen.

vanaf 11 december 2000 nieuw adres:

ons is dit een grote sprong naar de toekomst. Het
nieuwe terrein geeft ons de ruimte om een kantoor

B.A.S. geeft truck en trailerservice in de meest brede
zin van het woord. Volgens coördinator Eric van

1999

Ook

aan en de buitenwereld kan aan het grote bord
zien dat wij hier, op deze 85.000 vierkante meter,
ons Global Truck Concept gaan vormgeven. Voor

Nieuw chassisconcept

TwEE VEsTIGINGEN

matisering zijn fors. Wij hebben een eigen program-

bedenkt dat we voor steeds meer klanten

Transport Development Group in Engeland.

materieel en dan met name diepladers, semidiep
laders en bijvoorbeeld uitschuiftrailers.

Wagenparkbeheer

TDG Logistics
TDG Logistics is een dochterbedrijf van de

2001

2002

TOEKOMSTGERICHT
De nieuwe generatie doet in 2001, nood
gedwongen, na het plotselinge overlijden van
Martin van Heertum, zijn intrede. Zij gaan
het beleid van Martin doorzetten.

CORRIDOR DOOR BRABANT
In 1999 werd 8,5 ha grond aangekocht naast
de geplande A50, een gewaagd plan vorm
gegeven door Martin van Heertum.
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100STE VOLVO VOOR VAN DE KAMP
In 50 jaar tijd bestelde Van de Kamp uit
Druten 100 Volvo’s. Dat feit werd uiteraard
gevierd en voor de foto werd ook de Volvo
486 uit de jaren zestig van stal gehaald.
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V o l v o

ting van twintig tot dertig mensen. Dat betekent
dat bijvoorbeeld Heesch en Oss zullen worden

werkers is het concept ook duidelijk. Wij bieden
goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Ook is er veel aandacht voor trainingen (via
school, maar ook in het dagelijkse werk). Zo
hebben we een trainer aangenomen, die zich

BeWezen concepT
Duidelijk is dat voor het after sales concept
geschikte locaties van groot belang zijn.
“Nijmegen is een bewezen concept. Daar is in
praktijk gebracht wat we bedoelen met optimale
service. Door samenvoeging van Tilburg en Goirle
(eind dit jaar) en Oss en Heesch (voorjaar 2003)
ontstaan weer twee grote vestigingen, in plaats
van vier kleinere. Het betekent wel dat de organisatie moet veranderen. Om de grote vestigingen
aan te sturen is gekozen voor vestigingsmanagers
die verantwoordelijk zijn voor twee vestigingen.
Op die manier is de wisselwerking tussen twee
vestigingen groter.”
In de organisatie wordt Eric van Heertum verantwoordelijk voor Nijmegen en Oss. Sjors van
Heertum is verantwoordelijk voor Veldhoven en
Tilburg. Riné Merks is naast after sales directeur
ook verantwoordelijk voor de vestiging Veghel

NAJAAR 2003
B A S T A
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Slagvaardige after sales organisatie
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“Belangrijk is dat we mee (blijven) denken met de
klanten en hun wensen direct vertalen en
inpassen in de B.A.S. organisatie. We overleggen
die zaken met de servicecoördinatoren van de
vestigingen, maar zullen dit ook vertalen in beleid
voor de langere termijn”, aldus Sjors van
Heertum.

AAnSpreekpunT Voor klAnT
Bij alle vestigingen zijn de servicecoördinatoren
het eerste aanspreekpunt voor de klant op het
Eric van hEErtum, sjors van hEErtum En riné mErks

After sales is voor de B.A.S. een speerpunt in het beleid. Het after sales
concept dat is ontwikkeld, biedt de
transportondernemer een volwaardig
pakket aan diensten. “Wij willen de
klanten een after sales concept bieden,
dat volledig voorziet in zijn behoefte.”

onze organisatie. We hebben de verschillen per
vestiging in kaart gebracht en geanalyseerd waar-

Het beleid dat B.A.S. ontwikkeld heeft, voorziet in
grote after sales vestigingen waar de klant voor

van een vestiging bepaalt voor een deel de
professionaliteit. We hebben daarom besloten om
multiregionaal te gaan werken. Zo wordt het
makkelijker om mensen uit te wisselen om pieken

alle zaken terecht kan. Dit omvat onder meer
service aan trucks, trailers, tankcontainers (Oss)
en carrosserie herstelwerkzaamheden (Veghel).
Riné Merks, verantwoordelijk voor after sales: “Wij
zijn continu bezig met het kritisch bekijken van

2

VolVo Al 75
JAAr

door die verschillen konden ontstaan. Vanaf dat
moment hebben we een traject in gang gezet
waarbij we de verschillende vestigingen zijn gaan
stroomlijnen. Bovendien kwamen we tot de
conclusie dat een grotere vestiging beter te
managen is dan een kleinere. De schaalgrootte

elders op te vangen. Het resultaat is dat we onze
klanten beter kunnen bedienen.
Wij willen toe naar vijf vestigingen met een bezet-

4

H. VerDIJk InT.
TrAnSporT B.V.:
“VolVo MeT
I-SHIFT
zorGT Voor
lAGere

gebied van afspraken maken, de dagelijkse
operationele zaken, plannen van beurten, buitenlandreparaties enzovoorts. Er werken zeer ervaren
mensen op dit gebied en op het vlak van after
sales, waardoor de vestigingsmanager zijn
handen vrij heeft om bij klanten te zijn en de vestiging aan te sturen zonder dat hij zich bezig hoeft
te houden met de dagelijkse operationele zaken.
De vestigingen worden bovendien ondersteund
door een afdeling staf after sales op het hoofdkantoor. Dit vooral op het gebied van wagenparkbeheer, parts, facturering, claims, garantie
enzovoorts.
Riné Merks: ”Wij willen een slagvaardige after
sales organisatie, korte lijnen, mensen op
plaatsen die snel zaken kunnen beslissen en
oplossingen aan kunnen dragen. Voor de mede-

6
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zowel voor werknemer als werkgever. Onze regering
kondigt tal van maatregelen af om fors te
bezuinigen. De arbeidsmarkt staat onder druk en
daardoor ook het vertrouwen van de consument.
Een periode waarin dus een ieder in deze samenleving genoodzaakt zal zijn om een pas op de plaats
te maken.

en werkplaats op één locatie bundelen wij alle
relevante kennis en knowhow. Bovendien garanderen we daarmee een optimale bezetting voor
de klant en voor onszelf, bij pieken en dalen.

Echter, er zijn in de transportsector ook andere
zaken die onze en uw aandacht vragen, zoals de
Duitse tolheffing. Een kostenfactor die u als
vervoerder dwingt om in deze neergaande

Personeel is nu beter uitwisselbaar; met onze
twintig monteurs hebben we immers altijd iemand
beschikbaar om de klant te helpen.”

economie met uw opdrachtgevers in onderhandeling te gaan over noodzakelijke tariefsverhoging.
Het totale toll-collect systeem is tot op de dag van

B.A.S. Tilburg telt 26 werkplekken, hetgeen een
verdubbeling is ten opzichte van de situatie vóór
de samenvoeging. De firma geeft hiermee blijk

“Centraal in onze aanpak staat de klant. Zijn
wensen en suggesties worden zeer serieus
genomen. Regelmatig meten we dan ook de klan-

vandaag, zes weken voor de invoering, een grote
chaos.
Als de markt onder druk staat worden zaken als
klantentevredenheid nog belangrijker. Wij hebben

van een vooruitziende blik, want het vloeroppervlak is afgestemd op de groei die het bedrijf in de
toekomst verwacht. Dat die groei er komt, lijkt

tentevredenheid. Voor B.A.S. is dit een belangrijk
middel om aan de steeds veranderende wensen
van klanten te blijven voldoen. Uiteindelijk beoor-

afgelopen maanden veel aandacht besteed om de
zaken die u als klant van een professionele en
betrokken dealer verwacht bij al onze mensen

evident. Bedrijven uit de regio Tilburg genieten
met de grote dealervestiging immers niet alleen
van de betere bereikbaarheid, grotere knowhow

deelt de klant onze kwaliteit.”

en ruimere bezettingsgraad.
“Wij kunnen ook efficiënter werken. Zo hebben

sjors van heertum

lees verder op pagina 2

Sjors van Heertum (27) zal de B.A.S.
vestigingen in Veldhoven en Tilburg gaan
leiden. Na een studie aan de hts,
technische bedrijfskunde, heeft Sjors
een aantal jaren gewerkt voor de Volvo
organisatie, met name in Oost-Europa.
Sjors is vanaf april 2001 binnen B.A.S.
intern opgeleid en heeft sinds januari
2002 de dagelijkse leiding over B.A.S.
Veldhoven. Onlangs is daar B.A.S. Tilburg
bijgekomen en is hij vestigingsmanager
van beide B.A.S. vestigingen.

Tilburg is van oudsher een transportstad
met veel vervoers- en productiebedrijven.
Sinds 1987 is B.A.S. actief in de regio
Tilburg. Om (potentiële) klanten in Tilburg
en directe omgeving nog beter van dienst
te kunnen zijn, opende het bedrijf onlangs
een nieuw pand aan de Kraaivenstraat. De
klant stond al centraal bij B.A.S.Tilburg,
maar nu staat B.A.S. ook centraal bij de
klanten.

eric van heertum
Eric van Heertum (41) is benoemd tot
vestigingsmanager B.A.S. Nijmegen en
B.A.S. Oss. Eric, overigens geen familie,
is sinds 1995 werkzaam bij B.A.S. en
heeft een enorme ervaring op het gebied
van after sales (receptie, verhuur, servicecontracten voor trucks en trailers). Vanaf
november 2001 was hij verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken bij de
nieuwe vestiging in Oss.

STrOOmlijnen
De nieuwe vestiging is een samenvoeging van
twee eerdere B.A.S. werkplaatsen: Tilburg en
Goirle, respectievelijk de werkplaats voor trucks
en opleggers. “Dit levert belangrijke synergie op,
want klanten kunnen nu op één locatie terecht

“Alle randwegen leiden naar dit bedrijventerrein”,
licht Tobias van Lieshout de locatiekeuze van

devies.
Toch beoogt B.A.S. met de Tilburgse vestiging
meer dan een toplocatie. De nieuwe vestiging
past in haar beleid om alle vestigingen te stroom-

B.A.S. toe. Als accountmanager van de nieuwe
vestiging op bedrijventerrein 3605 heeft hij dagelijks contact met klanten in de regio. Die contacten

lijnen middels schaalvergroting. B.A.S. streeft er
namelijk naar om in Brabant vijf vestigingen te
hebben, elk met een bezetting van circa 25

bevestigen dat de B.A.S. een strategisch belangrijke keuze heeft gemaakt. “We liggen nu in het
hartje van Tilburg, op de route naar Waalwijk.
Daarmee zijn we makkelijker bereikbaar voor

medewerkers. De vestigingen in Veghel,
Nijmegen, Veldhoven en (nu, sinds enkele
maanden) Tilburg voldoen daar al aan. Als dit

bestaande én nieuwe klanten.”

Met de opening van B.A.S. Oss is een
nieuwe mijlpaal bereikt in het Global
Truck Concept. De activiteiten die
ontwikkeld worden vanuit de vestiging
Oss zijn allesomvattend als het gaat om
onderhoud rondom de truck. Dit heeft
ook te maken met het feit dat in de
vestiging ruimte is voor het onderhoud
aan tankcontainers.
Met de sluiting van de vestiging Heesch en het
samenvoegen van de activiteiten van Heesch en

Volvo dealervestiging, met uitgebreide werkplaats,
apk-straat, trailerwerkplaats en tanktechniek. Dat
laatste is een zeer specialistische toevoeging aan
de B.A.S. activiteiten. B.A.S. onderstreept in Oss
de Global Truck Concept gedachte. Alles rondom
het transport kan in Oss gedaan worden. Eric van
Heertum, vestigingsmanager B.A.S. Oss en
B.A.S. Nijmegen: “Voor de klant is het belangrijk
dat we een volledig dienstenpakket kunnen
aanbieden. Het Volvo dealerschap is daarin zeer

Wij gaan de uitdaging aan om uw wensen te realiseren en we staan open voor suggesties van uw
zijde.

B.A.S. Oss heeft daarnaast een specialisme dat
uniek is voor de regio. “Alle voorkomende werkzaamheden aan tanktrailers en aan tankcontainers
kunnen we hier uitvoeren. Zo zijn we volledig
uitgerust om alle wettelijk voorgeschreven lucht-

De toekomst op langere termijn zien we met veel
vertrouwen tegemoet. U als klant, het uitstekende
product Volvo en onze enthousiaste medewerkers

en vloeistoftesten uit te voeren. Iedere tankcontainer moet iedere 30 maanden wettelijk getest
worden. De controle wordt uitgevoerd door het

geven ons dit vertrouwen en wij zijn ervan overtuigd,
dat wij de partner zijn die u als ondernemer zoekt.

bureau Veritas. In het verlengde daarvan ligt reparatie en onderhoud aan de tankcontainers. We
voeren onderhoud uit aan de wandplaten, de
tankbanden, bordessen en relingen, evenals koel-

Caspar van Heertum
Algemeen Directeur
B.A.S. Volvo Trucks

of verwarmingssystemen. Natuurlijk horen bij het
onderhoud ook de afsluiters en de koppelstukken. Zeker bij tankcontainers is de koelmotor

KADERKOP (KK)
twEE REgEls

van groot belang. Sommige vloeistoffen moeten
bijvoorbeeld op een bepaalde temperatuur
vervoerd worden. Je moet dus als vervoerder

Kadertekst (kp) sadfasdfsdfsdf
sadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdf.
Kadertekst (kp) sadfasdfsdfsdf
sadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadf.

kunnen vertrouwen op zowel een storingsvrije
truck, als een storingsvrije tankcontainer. We
hebben in het verlengde van onze truckactiviteiten
ook vastprijzen ontwikkeld voor het onderhoud en
reparaties van tankcontainers. De klant weet exact
waar hij aan toe is.”

ReiniGinG

belangrijk.”

TAnKTeChnieK

voorjaar ook de vestigingen in Heesch en Oss
worden samengevoegd, is die operatie voltooid.

‘tussen de oren’ te krijgen. U zult dat ook gaan
merken, maar hopelijk blijft u kritisch richting ons,
zodat we onze kwaliteit dagelijks kunnen verbeteren.

de nieuwe b.a.s.-vestiging in oss

Oss heeft B.A.S. wederom een stap gezet in de
verwezenlijking van de one stop shopping
gedachte. B.A.S. Oss is een volledig geoutilleerde

met al hun zaken voor trucks én opleggers”, zegt
Sjors van Heertum, vestigingsmanager van B.A.S.
Tilburg en Veldhoven. One-stop shopping is het

T r u c k s

Voor u ligt de nieuwe Basta waarin we u graag
verder informeren over de activiteiten van B.A.S. en
Volvo. In deze Basta daarom vooral aandacht voor
ons nieuwe vlaggenschip de Volvo FH16.
Met deze vrachtwagen zet Volvo de nieuwe norm

Tegelijkertijd verandert ook de wereld om ons heen,

compleet pakket after sales te bieden. Sjors van
Heertum is verantwoordelijk voor die after sales in
Tilburg (en Veldhoven): “Met receptie, magazijn

maanden op alle vestigingen en afdelingen
meewerken, waarna wordt bekeken welke functie
zij kunnen gaan vervullen.” Eric van Heertum:

V o l v o

in de hoge prestigeklasse. Op de komende
BedrijfsautoRAI zullen wij hem u gaarne tonen.

Met grote vestigingen, zoals nu gerealiseerd in
Tilburg, is B.A.S. beter in staat haar klanten een

borgen dat er bij iedere vestiging op dezelfde
manier gewerkt wordt. Ook worden jaarlijks een
aantal trainees geplaatst die gedurende zes

Lees verder op pagina 2

Kadertekdttussenkop (kpt)

B.A.S.
PARADE Extra:
EE N E X T R A GREEP UIT D E B.A.S.- AFLEVERINGEN VA N D E A F G E L O P E N TIJD

B.A.S. Parade
bijlage.
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100STe VolVo
Voor
VAn De kAMp

Kijk voor recent afgeleverde trucks op www.basvolvotrucks.com

3

B.A.S geeft
veiligheidslessen.
Safety first op
het web.

4

Voortdurend
aandacht voor
de uitvoering
van het werk.

6

Vijftigste Volvo
voor van de
Wetering is
een NH 12.
Kort nieuws.

2003

2
Dynafleet online

3
Volvo FH16

Dynafleet Online is een
nieuwe, op het internet

Een unieke combinatie van
rijplezier, betrouwbaarheid

gebaseerde dienst.

en brandstofeconomie.

4
Nederland
ondekt Jumbo
De goedkoopste en de
beste met zeven dagelijkse
zekerheden.

adfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsad6
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdf.
After Sales
Kadertekst (kp) sadfasdfsdfsdf
sadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadIn welke vestiging u ook
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadbinnenkomt, overal wordt u
fasdfsdfsdfsadfsdfsadfasdfsdfsdfsadop dezelfde klantgerichte
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadwijze geholpen.
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdf.
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INTERMODAAL IN OSS
Met de opening van BAS Os
s in 2003 is
een nieuwe mijlpaal bereik
t in het Global
Truck Concept. De activiteite
n die worden
ontwikkeld vanuit de vestig
ing Oss zijn
allesomvattend als het gaat
om onderhoud
rondom de truck . Dit heeft oo
k te maken
met het feit dat in de vestig
ing ruimte is
voor het onderhoud aan tank
containers.

75 JAAR VOLVO, 40 JAAR BAS
Eind 2002 had BAS ruim 200 medewerkers.
Er werd veel aandacht gegeven aan trainingen
en scholing van de medewerkers. Trots op
het bedrijf, maar ook op het merk werd
75 jaar gevierd met een BASTA vol met
oude beelden: van F88 tot Titan.

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR TILBURG
De nieuwe vestiging van BAS in Tilburg
zorgt ervoor dat de vestigingen Goirle en
Tilburg kunnen worden samengevoegd.
Voor de klant betekent het meer efficiency.

30
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B.A.S. OSS vOlledig OperAtiOneel

KlAnTgerichT

bezighoudt met de begeleiding van jonge
monteurs. Daarnaast hebben we inwerktrajecten,
die ervoor zorgen dat de mensen andere vestigingen leren kennen. Dit is om te kunnen waar-

(werkplaats en carrosserie). De bedoeling is dat
Riné, Sjors en Eric een groot gedeelte van hun
tijd direct bezig zijn met en bij de klanten in hun
rayon. Zij kunnen gezien hun ervaring snel en
adequaat zaken oppakken, die bij de klant leven
en deze vertalen naar de B.A.S. organisatie.

V o l v o

nieuwe vestiging B.A.S. operationeel

Klant staat centraal Bij B.a.s.
samengevoegd, evenals Goirle en Tilburg.

CHAMPION CHAMPIGNON
Corsten legde zich al in de jaren zeventig
toe op het transport van grondstoffen voor
de champignonteelt. Het bedrijf, onderdeel
van Walkro, was in 2005 verantwoordelijk
voor de aanvoer van 230.000 ton grondstof
fen voor de productie. Walkro in totaal ver
werkte per jaar 650.000 ton grondstoffen,
goed voor 120 miljoen kilo champignons.

It’s an NH – 50 x Volvo voor A.L. van de Wetering

nummer
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DE ROOY INTERNATIONAAL
TRANSPORT
Vier trucks op een trucktransporter, een
van de innovaties die De Rooy Transport
doorvoerde. Slim kijken, technisch goed
onderlegd werden nieuwe vormen van autoen trucktransport uitgedacht, vaak samen
met BAS.

TOTAALCONCEPT
Om aan de groeiende behoefte van trans
portondernemers te kunnen voldoen, wor
den diensten als verhuur, shortlease en ook
trailerverkoop toegevoegd aan de diensten
van BAS.

VEILIGHEIDSLES
Met een tour langs een groot aantal scholen
wordt door BAS aandacht gevraagd voor
de veiligheid van fietsers. Kinderen maken
kennis met de gevaren in het verkeer en de
dode hoek wordt uitgelegd.

ALTIJD IN BEWEGING
Met een nieuw logo voor BAS werd een
nieuwe stap gezet in de filosofie van het
Global Truck Concept. Het logo laat zien wat
BAS is namelijk klantgericht, flexibel, innova
tief, toekomstgericht en dynamisch, maar wel
met oog voor het verleden. Het logo symboli
seert het feit dat BAS altijd in beweging is.

31

ZWARTE HANDEN
Reijnders in Boxtel is het decor van spierwit
te trucks tegen een inktzwarte achtergrond.
Het bedrijf is namelijk gespecialiseerd in
kolen. “Aanpakken en zwarte handen durven
maken, met andere woorden: is er een
probleem dan los je dat samen op.”
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V

e zijn trots op onze tweede
positie in het klantentevre-

D

oor transporterend Nederland lijkt
2006 een bewogen jaar te worden
door tal van nieuwe Europese regels

op het gebied van registratie, rij- en rust tijden

denheidsonderzoek van Volvo

en

Trucks. Trots omdat we er in geslaagd zijn niet

milieuclassificatie.

Alsmaar

stijgende

stofmanagement

sche groei en vertrouwen versterken de bran-

ship hoort ook onlosmakelijk bij rendement.

De nieuwe Volvo FL en Volvo FE:

Samen optrekken voor het beste resultaat,
samen een winnend team vormen, waarbij u
voorop staat.

Caspar van Heertum
Algemeen Directeur

Volvo introduceerde onlangs de nieuwe Volvo FL

Nieuwe 13-liter motor
Voor de nieuwe Volvo FH en Volvo FM is een

FM en FH met betere prestaties, verhoogde efficiëntie en meer comfort.

linderinhoud en een hoger koppel. Het resultaat

truckrange en rondde tegelijkertijd een indrukwek-

tevens krachtiger. De motor heeft een grotere ci-

kende reeks productinnovaties af. Van de Volvo FL

is een snellere acceleratie, betere rijeigenschapDe Volvo FH heeft zich waargemaakt als een

flexibel platform met een modulair opbouwsy-

pen met minder vaak schakelen en een lager

duurzame truck voor lange afstanden met uit-

steem dat geschikt is voor vele toepassings-

brandstofverbruik. De motor is bovendien krach-

tot en met de Volvo FH16 zijn er binnen een jaar

zonderlijk comfort. De truck is nu nog comfor-

gebieden, waaronder veeleisende transporten

tiger, wat zorgt voor een hogere gemiddelde

nieuwe modellen en motoren gepresenteerd.

tabeler. De nieuwe Volvo FH heeft meer vermo-

en intensief gebruik in de bouw. De Volvo FM

snelheid en rendabeler rijden. De D13A is lever-

Bas van Heertum, commercieel directeur: “We

ondergaat dezelfde upgrade als de Volvo FH,

baar met vier motorvermogens: 400 pk (294
kW), 440 pk (324 kW), 480 pk (353 kW) en 520
pk (382 kW).Dit geldt alleen voor de Volvo FH. >>

INHOUD

met als resultaat een verhoging in capaciteit en
vermogen.

3

Accountmanagment is
topsport:

4

Midliftas

De midliftas heeft nu een

je afspraken nakomen en

over alles wat met trans-

netjes werken.”

port te maken heeft.”

6

De Ruiter Schroot

“Je moet betrouwbaar zijn,

“Wij adviseren de klant

Volvo-typegoedkeuring,
waardoor sneller operationeel is.

beseffen we dat we onderdeel zijn in het proces

2007!

en zullen er alles aan doen om uw wielen onverminderd efficiënt te laten rollen.
Namens alle medewerkers van BAS alvast

Bas van Heertum

een fijne vakantie toegewenst!

Commercieel Directeur

Caspar van Heertum

Kwaliteit was de absolute grondslag van Volvo, want auto’s en trucks die van

voor de truckchauffeur zijn andere aspecten van

Algemeen Directeur

Zweeds staal waren gemaakt, waren beter dan andere. De voertuigen van het

kwaliteit. Vanaf de kinderjaren van Volvo bete-

baar in GVW’s van 12 tot en met 18 ton, de Volvo
De eerste BAS Roadshow op 3 december in Veldhoven

siast over wat ik gezien heb. Maar belangrijker,

was een groot succes. Een fantastisch evenement, met

ik heb met beide trucks kunnen rijden. Wil je de

onder meer de Volvo FH16 Black Thunder, radiografisch

bedrijf doorstonden het ruige Zweedse klimaat en waren bestand tegen de

kende kwaliteit automatisch meer veiligheid.

slechte wegen van het land. De klanten waren zeer veeleisend, dus de

Omdat de componenten waaruit de auto’s en

7

BAS levert uit voorraad

koeltrailers, schuifzeilop-

leggers en opleggers met
een plywood opbouw.

4

6

en theaterwereld een

een absoluut optimum
bereikt.

ten, realiseren wij aanzienlijke besparingen,
soms zelfs tot 10%. In deze BASTA kunt u er
alles over lezen. Met de realisatie van Truck
Parts Europe kunnen wij u voorzien van goede kwaliteit gebruikte onderdelen en hiermee

vestiging in Son anticiperen we op het stij-

uw exploitatiekosten verder verlagen.

gende marktaandeel in deze regio. Bij BAS
Door fors te investeren in uitbreiding van

zien wij 2008 met vertrouwen tegemoet: de

onze huurvloot en voorraad nieuwe opleggers bieden wij u nog meer flexibiliteit. Voor
u en ons is dat in de huidige markt noodzaak.
Door partnership kunnen we de almaar
groeiende vraag naar transport aan.

Namens alle werknemers van BAS wens ik u
alvast een prettige vakantie.

Caspar van Heertum

BAS Veghel operationeel

Wij zijn trots om aan u de nieuwe Volvo FH te

ervaringen van onze klanten met de nieuwe

introduceren. Met recht een toonaangevend

Volvo FL en FE blijken hun verwachtingen

Toekomst is

concept op het gebied van efficiency, veilig-

te overtreffen. Bovendien zal Volvo medio

heid en milieu. Wij hebben hoge verwachtin-

2008 de nieuwe FH introduceren waarover u

gen van de nieuwe FM met 11-liter motor en

in deze Basta meer kunt lezen. Met nog volop

zien deze als een uitstekende aanvulling op

plannen ons Global Truck Concept verder te

ons productengamma in het zwaardere distri-

optimaliseren zijn wij ervan overtuigd ook in

butiesegment. De nieuwe FH16 is de combi-

2008 een positieve bijdrage te kunnen leve-

werkelijkheid

natie van ultieme rijbeleving en geavanceerde

ren aan uw rendement.

kracht. Kortom: Intelligent Power.

De nieuwe Volvo FH16

Rest mij nog u prettige feestdagen en een succesvol maar vooral gezond 2008 te wensen!

Algemeen Directeur

Dynamische werkplek

Bas van Heertum
Commercieel Directeur

Als er een truck is die het predikaat topmodel verdient, dan is het de nieuwe Volvo FH16.
Het is een truck die de beste technologie combineert met het hoogst denkbare comfort.

geen ongeplande stilstand. Kwaliteit is ook een

De nieuwe vestiging van BAS in Veghel is operationeel en toont de toekomst

Het gebouw

Het pand van BAS Veghel is gebouwd met de vi-

Gabrielsson, een verkoophandleiding voor

traileronderhoud en nog eens drie straten, waar-

meter beton voor de vloeren. Zomaar

De Volvo FH16 is geavanceerde kracht,

In slechts twee seconden wordt een koppel be-

sie op transport van de toekomst. Een toekomst

in BN Transportkoeling zorgt voor service aan

een opsomming die nog veel langer

intelligentie en comfort; uiteraard alles in

reikt van 3.100 Nm. De krachtige Volvo D16E is

VEB+, zorgt ervoor dat trajecten heuvelafwaarts

die voor de BAS vandaag begint. De faciliteiten

koelmotoren. De diagnosestraat is nieuw. Een

kan worden. Want wat te denken van

perfecte harmonie. De truck beschikt over een

de nieuwste generatie 16-liter motor. Deze is le-

veilig kunnen worden genomen, zonder de wiel-

gegeven. Je hebt daarin veel stop en go werk.

voor een hapje en een drankje. Bovenal was er een uit-

Volvo’s activiteiten. Kwaliteit is altijd een sterke

een bedrijfsvoering die voortdurend wordt ver-

heid: “Auto’s vervoeren mensen en worden ge-

zijn ongekend en gericht op efficiency. Het pand

chauffeur die zich zonder afspraak meldt, wordt

5.000 vierkante meter dakbeplating

enorm motorkoppel, dat beschikbaar is op ieder

verbaar met 540, 580 en 660 pk, met een kop-

remmen te belasten. De zeer vooruitstrevende

Dan is een soepele motor met voldoende pk’s

stekende sfeer.

eigenschap geweest van alle Volvo producten en de

beterd. Een aantrekkelijk ontwerp en een er-

reden door mensen. Veiligheid is en blijft altijd

heeft tien straten voor truckonderhoud, APK

op een snelle manier geholpen.

of 3.200 vierkante meter gevelbepla-

moment. Maar ook een dynamische werkplek

pel van respectievelijk 2.600, 2.800 en 3.100 Nm.

VEB+ levert een indrukwekkend remvermogen

activiteiten en het gedrag van het bedrijf. Voor

gonomische, comfortabele en veilige werkplek

het uitgangspunt bij al onze ontwerpen”.

Op 17 december in Nijmegen is er opnieuw een Volvo

10

Verrassende service

methode ontwikkeld om
de brandstofkosten zo laag
mogelijk te houden.

10

Nieuwbouw in Veghel

Binnenkort gaat de eerste
paal de grond in van de
nieuwe BAS vestiging
Veghel.

2

FH16 Black Thunder

BAS Parts

3

Zwarte handen

4

8

Met BAS Parts wordt

Reijnders uit Boxtel is

De eerste ervaringen

voldaan aan een vraag uit

een Europese speler

zijn overweldigend.

een ultieme combinatie

de markt. Een perfecte

en diagnose, daarnaast zijn er vijf straten voor

van formaat in transport van

Brandstofbesparingen

van kracht en comfort op

aanvulling op het Global

kolen en gebruikte straat-

tot vijf procent zijn

de weg gezet.

Truck Concept.

stenen.

mogelijk.

1

Roetfilters
In de gemeenten

3

Eindhoven, Tilburg,

Den Bosch en Breda
zijn zogeheten

milieuzones ingesteld.

Albers Transport

4

H&S Groep

6

Door ondernemerszin

Van traditionele

is het bedrijf van Cor

vervoerder tot logistieke

Albers uitgegroeid

partner van de levens-

ting.

Lees verder op pagina 2

lees verder op pagina 2

Euro 5 van start

Met de Volvo FH16 Black

Thunder heeft Volvo Trucks

8

transportondernemer

tot vier specialistische

middelenbranche en

één aanspreekpunt

bedrijven.

dat in alle facetten.

te geven.

1

3

Nieuwe Volvo FH

Vadèstru

4

6

Tien procent besparen

Volvo FL en FE

7

Medio 2008 lanceert

Vadèstru heeft onlangs

John Hubbers is brand-

Een special over

Volvo Trucks een

de grootste betonpomp

stofmanager bij BAS Volvo

klanten die kozen voor

nieuwe generatie zware

in de Benelux in gebruik

Trucks. Hij boekt resulta-

de Volvo FL of FE.

vrachtwagens in Europa.

genomen.

ten die er zijn mogen.

Lees hun bevindingen.

1

3 maal
=
scheepsrecht

nummer één in klantentevredenheid. Wij zijn ontzettend
trots op deze onderscheiding en willen u bedanken voor de
waardering die u ons heeft gegeven. Uiteraard zullen wij er
alles aan doen om ook in 2009 uw nummer één te blijven.

WWW.BASVOLVOTRUCKS.COM

en een chauffeursomgeving van ongeëvenaarde

De motor zorgt voor een ultieme rijervaring, ze-

van maar liefst 425 kW/578 pk bij 2.200 toeren

topklasse.

ker in combinatie met Volvo I-shift en uiteraard

per minuut.

3

De nieuwe Volvo FH

Harm Thissen

4

De kampioen op de

Ruim een half jaar

lange afstand als het

is Harm Thissen nu

op prestaties, comfort

als After Sales Directeur

en brandstofverbruik

in dienst bij

aankomt.

BAS.

6

Langenhuizen Transport

Van de Kamp

8

John Langenhuizen is

In ruim driekwart eeuw

opgegroeid tussen de

heeft Van de Kamp,

vrachtwagens en geeft

gevestigd in Druten een

als derde generatie van lei-

goede staat van dienst

ding aan het familiebedrijf.

opgebouwd.

1

2008

EERSTE IN KLANTTEVREDENHEID
BAS werd door de klanten aangewezen als
beste Volvo Trucks dealer. BAS scoorde
zowel op sales als after sales goed. Deze prijs
werd drie keer op rij behaald.

Volvo Trucks heeft BAS voor de derde keer uitgeroepen tot

Algemeen Directeur

Lees verder op pagina 2

Trailers uit voorraad
Vraag uit de markt
en de wil om de

2007

Nr.1

een heel fijne vakantie toe te wensen!
Caspar van Heertum

VEB+. De nieuwe generatie Volvo Engine Brake,

dealers in Zweden. In een technisch hoofdstuk
schrijft medeoprichter Gustaf Larson over veilig-

BAS heeft een meet-

Rest mij nog u namens alle BAS medewerkers

de werkputten nodig en 1.725 kubieke

leiderschapskwestie, een bedrijf met duidelijk

2006

32

uw concurrentiepositie te verbeteren. Door

onze vestiging in Veldhoven en de nieuwe

teren.

uitgesproken lange termijn doelstellingen in

1

12

len wij alle mogelijke bijdrages leveren om
samen met u brandstofmanagement op te zet-

uitstekend inzetbaar in de
Benelux.

kwaliteit, veiligheid en de zorg voor het milieu,

1

NOODZAAK
Brandstofmanagement stond centraal in de
BASTA, de kosten voor brandstof waren
namelijk op recordhoogte, iedere procent
besparing telde. BAS ontwikkelde een
allesomvattend systeem waarbij gedurende
de levenscyclus, de truck en zijn chauffeur
gevolgd werd. Ook de werkplaats had een
rol; online beurtenschema’s, maar ook het
uitlezen van afwijkingen om de rapportages
van brandstofverbruik en motor samen met
de klant te kunnen bespreken.

creativiteit en innovatie van de Nederlandse
transporteur. Gelukkig ligt daar al sinds jaar
en dag onze kracht. Als BAS organisatie zul-

Deze truck heeft een bijzonder laag eigen gewicht en is

iets waar we enorm trots op zijn en wat ons
in staat stelt onze klanten nog efficienter te
bedienen. Met de aanstaande uitbreiding van

blijven stevig overeind als de speerpunten van

en een hoog koppel, dat beschikbaar is over een

gevestigde naam.

stromen zullen stagneren of zelfs geheel verdwijnen. Als nooit tevoren komt het aan op de

regelrechte primeur is de
Volvo FM met 11-liter motor.

ontwikkelingen in de markt. Met de nieuwbouw in Veghel hebben wij de modernste
truckwerkplaats van Europa gerealiseerd,

dat uw truck uitgepland is voor onderhoud of
reparatie, toch uw lading op te pikken of te
gaan lossen. Kortom; uw rendement te verbe-

truck kon gereden worden. Daarnaast waren er work-

breed toerengebied, noodzaak. >>

Volvo D13A

De motorkarateristiek van

onder de loep genomen en bepaalde handels-

rond. Volvo Trucks zet met

benen. Bij BAS realiseren we ons dat er snel
geschakeld dient te worden op (plotselinge)

u lezen over de BAS Shuttle Service waarbij
BAS u de mogelijkheid biedt, ondanks het feit

staal, 750 kubieke meter beton voor

langrijke sociale kwesties. Volvo’s kernwaarden,

flink

recht een stap in de toekomst
en stelt de nieuwe norm. Een

de toenemende vraag naar transport bij te

ternet waarin u onder andere klantspecifieke
informatie kunt lezen en de actuele status van

shops, kinderattracties en er werd natuurlijk gezorgd

Onlangs werden aan de noviteiten de Volvo FL

de nieuwe Volvo FH heeft

aspecten maken de cirkel

ropese lidstaten en flinke stijging van rente in
combinatie met een extreem lage dollarkoers.
Ook u heeft alle zeilen bij moeten zetten om

momenteel

te verhogen. Snel geconcludeerd, maar niet altijd even gemakkelijk uitvoerbaar. Logistieke
kosten worden door verladers nog eens extra

over een breed toerengebied. Vooral in het toe-

en Volvo FE toegevoegd. De Volvo FL is lever-

Let’s Rock

transportsector

feursomgeving, krachtige motoren en talloze veiligheids-

passingsgebied distributie is dat een belangrijk

hebben de mogelijkheid de transportonderne-

Arjan van Houtum Mobile

mische ontwikkelingen spelen de

één van uitersten. Een sterk gestegen vraag
naar nieuwe trucks, waardoor levertijden inmiddels zijn opgelopen tot recordhoogte, explosieve economische groei in de nieuwe Eu-

en groei zijn volledig ingevuld.

de gevolgen van een botsing beter opvangen.
In 1936 produceerde Volvo’s directeur, Assar

ationale en internationale econo-

en de loonontwikkelingen in combinatie met
de nieuwe rij- en rusttijdenregelingen maakt
het noodzakelijk vrachttarieven aanzienlijk

Voor de nieuwe vestiging waren 523

tevreden klanten die voertuigen rijden met lage

N

voor onrust op de financiële markten en resulteert onder andere in fors stijgende rentetarieven. De olieprijs blijft voortdurend stijgen

verbetering van de efficiency
in het transport. Een meer

heipalen, 170 betonijzer, 320 ton

onderhoudskosten, een hoge productiviteit en

Brandstofmanagement

dan toonaangevende chauf-

in service voor u als klant. Niets is aan het toeval overgelaten. De vier kern-

nemers als haar klanten bood, breidde zich ook uit

T r u c k s

parten. De internationale kredietcrisis zorgt

Volvo FH en FM heeft Volvo
Trucks een volgende stap gezet in de optimalisatie en de

Mooie herinneringen aan hem sterken ons bij
het verwerken van dit enorme verlies.
In onze branche was het afgelopen jaar er

waarden van BAS: personeelstevredenheid, klantentevredenheid, efficiency

naar het milieu, deze drie parameters werden be-

Vo l v o

Met de komst van de nieuwe

gaan. Een jaar met als dieptepunt het tragische bedrijfsongeval dat onze zeer gewaardeerde werknemer Jan Franssen overkwam.

trucks van het bedrijf bestonden, robuuster

bedienbare auto’s en een echte trucksimulator. Een

B A S

altijd wel even gelegenheid voor
een terugblik op het afgelopen

jaar. 2007 is razendsnel aan ons voorbijge-

waren gebouwd, waren ze beter bestand tegen

groot aantal bezoekers maakte op een unieke manier

mer een volledig programma aan te bieden

Equipment is in de pop-

et de naderende feestdagen is er

gebouwd als truckfabrikant. De kernwaardes kwaliteit, veiligheid en milieu

de slechte wegen van die tijd en konden ze ook

Volvo Trucks betekent het begrip ‘kwaliteit’

innovaties werkelijk op waarde kunnen schatten,

kennis met de nieuwe Volvo truckrange. Met iedere

v a n

De veiligheid en zorg die Volvo zowel haar werk-

dan is dat de enige manier. Beide trucks hebben
een bijzonder stille motor en een hoog koppel

h u i s o r g a a n

kwaliteit ontwikkelde zich als een natuurlijk onderdeel van de bedrijfscultuur.

Roadshow. Wij hopen u dan ook te mogen begroeten.

Nieuwe trailers

INHOUD

gen en betere rijeigenschappen. Bovendien is hij
schoner, dankzij een efficiënt reinigingssysteem
voor uitlaatgassen. De nieuwe Volvo FM is een

vanaf twaalf ton GVW.”

Kwaliteit, veiligheid
en zorg voor het milieu

Namens alle medewerkers van BAS wens ik u
prettige feestdagen en een gezond en succesvol

FE van 18 tot 26 ton GVW. “Ik ben enorm enthou-

en Volvo FE. Daarmee completeerde Volvo zijn

geheel nieuwe 13-liter motor geïntroduceerd. De
D13A is lichter dan zijn voorganger, de D12D, maar

Volvo Trucks

VAN Hout, HelmoND 1962

h e t

Toonaangevend en veilig

M

Trucks een vooraanstaande positie op-

i s

De nieuwe Volvo FH en FM

Vertrouwen

n zijn 80-jarige bestaan heeft Volvo

rijke Volvo historie te bezitten waarvan een
impressie te zien is in deze Basta. Ondanks het

uw wagenpark kunt volgen. Verderop kunt

dealer van Nederland. Tegelijkertijd streven

B A S TA

delijke en krachtige globale groeistrategie van

de ontwikkeling van het klantenportal via in-

we ernaar een steeds betere partner voor u te

Numme r

T r u c k s

Volvo. Terugkijkend in onze klantenarchieven

in Veghel en aanstaande uitbreiding van onze

zijn.

novatief te zijn en te kiezen voor kwaliteit. Als

Vo l v o

vestiging in Veldhoven. Maar ook de nieuwe

Tot slot kijken we hartstikke trots terug op de
uitverkiezing tot meest klantgerichte Volvo

voorbeelden

B A S

verrassende service die we bedacht hebben en

bruik. Onze plannen voor BAS Parts krijgen

INHOUD

met de introductie van een nieuwe generatie Volvo

enkele

v a n

feit dat het leuk is deze mijlpaal de revue te la-

vorm en zal ons Global Truck Concept aan-

medewerkers van BAS kennen wij onze rol en

“Fantastisch
productenprogramma”

Ik en met mij alle BAS medewerkers wensen u
een uitstekend 2006.

Volvo Trucks consolideert zijn Europese toppositie

zijn

h u i s o r g a a n

ten passeren, kijken wij liever vooruit naar toe-

komend jaar gaan versterken.

dan ooit het verschil kunnen maken door in-

h e t

komstige ontwikkelingen zoals de nieuwbouw

namen wij onlangs de nieuwe Volvo FH16

hiervan. Transporterend Nederland zal meer

che. Daarmee zijn we er nog niet, partner-

i s

bleken veel van onze klanten eveneens een

Black Thunder, ’s werelds sterkste truck in ge-

Nieuwbouw van de werkplaats in Veghel, uit-

18

N u m m er

B A S TA

zijn daarbij stevige pijlers gebleken voor de dui-

In deze Basta leest u over de eerste ervaringen

diversiteit in soorten lading en bestemming.
Ondertussen investeert BAS voortdurend in
optimalisatie van het Global Truck Concept.
breiding van onze carrosserie-afdeling en de

I

met de Euro 5 technologie van Volvo. Ook

en brandstofefficiency een optimum bereikt
hebben. Verderop leest u enkele ervaringen van
klanten, ieder geheel op eigen wijze met veel

verrassende service met betrekking tot brand-

dit jaar, zet zich onverminderd
voort en zal rond de 2,5 procent
uitkomen. De verwachting voor

van extra flexibele transportcapaciteit, finan-

vernieuwde aandrijflijn van de Volvo FM en

prognoses, die positief zijn een goede zaak.
2006 wordt daarmee een jaar waar we met
optimisme naar toe kunnen leven. Economi-

80 jaar

e economische groei, ingezet

t r u c k s

Groeiende vraag

ciering van nieuw materieel en verruiming van

FH bekend en mogen we concluderen dat

ging wijst bovendien op meer vertrouwen in
de economie. En dat is gezien de economische

vo l v o

de openingstijden.

de prestaties op het gebied van rijcomfort
Trots zijn we ook op het vertrouwen dat u ons
dit jaar gegeven heeft. Een stijgend marktaan-

B a s

toenemen. Op u wordt dus een stevig beroep

waarover u in deze editie meer kunt lezen.

deel in ons hele rayon is het resultaat. Die stij-

v a n

gedaan. BAS wil hier graag in meedenken en u

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de

ganisatie. Wij willen voor u nummer één zijn.

h u i s o r g a a n

in deze drukke tijden terzijde staan, door inzet

onlangs een geheel nieuwe producten lijn

Dat die interactie geslaagd is blijkt uit de enorme sprong die we gemaakt hebben. Wij zullen
doorgaan met het optimaliseren van onze or-

h e t

bijzonder groot en zal naar verwachting verder

een flinke toename van bedrijvigheid zichtbaar die zich met name het tweede kwartaal
positief ontwikkeld heeft. Volvo presenteerde

i s

zetten. De behoefte aan transport is hierdoor

aandeel in de totale kostprijs. Gelukkig is er

klant gebaat bent bij structurele oplossingen
als het gaat om efficiency en communicatie.

17

n u m m er

B a s ta

2007 is dat deze groei binnen Europa zal door-

brandstofprijzen nemen een steeds groter

voor de korte termijn zaken op te lossen, maar
voor de lange termijn. Wij begrijpen dat u als

16

T r u c k s

Vertrouwen

Optimale efficiency

Winning Team

Efficiënt rendement W

T r u c k s

INHOUD

v a n

INHOUD

h u i s o r g a a n

INHOUD

h e t

15

14

N ummer

i s

Nieuwe Volvo FH en FM:

1.000ste voor Van den Bosc
h
In 2008 kreeg Van den Bosc
h Transpor ten haar 1.000e
Volvo truck . Het betrof een
Volvo VN 780 met een
opvallende schildering op de
zijflank: alle Volvo-modelle
n
die Van den Bosch Transpor
ten ooit gereden heeft.

EXCEEDING BORDERS
Grensverleggend denken. H&S Groep
nam in 2001 Foodtrans over en dat zorgde
voor een hoge vlucht. In 2007 bestond het
dienstenpakket onder meer uit wegtransport,
intermodaal transport, logistic services en
ook cleaning en warehousing.

SCHROOT
Op locatie in Nijmegen waar De Ruiter
Schroot autowrakken recyclede. Op dat
moment, 2005, werden in Nederland circa
400.000 autowrakken per jaar verwerkt, bij
elkaar goed voor 300.000 ton schroot.

B A S TA

DE GROOTSTE BETONPOMP
BAS leverde in 2007 de grootste betonpomp van de
Benelux af. Een Volvo FH16 8x4 bakwagenchassis werd
omgebouwd naar een 12x4 bakwagenchassis.
Er is een vijfde extra voorloopas en een
zesde extra naloopas geplaatst.

NIEUWE GENERATIE
In 2008 lanceerde Volvo een nieuwe gene
ratie FH en FM. De kampioen op de lange
afstand kreeg de kenmerkende lichten onder
de koplampen en meer veiligheidsfeatures
werden toegevoegd.

125 ZWARE JONGENS
Ze mochten niet in Europa rijden, maar
BAS Trucks durfde het toch aan om 125
VNL trucks in te kopen. Met een cabine als
een camper vonden de trucks hun weg in de
hele wereld.

Toekomst is werkelijkheid
el haar deuren. Voor de
ie
ic
off
07
20
in
de
en
op
el
De nieuwe vestiging in Vegh
betonijzer, 320 ton staal en
n
to
0
17
,
en
al
ip
he
3
52
er
nieuwe vestiging waren
ton gebruikt.
circa 2.500 kubieke meter be
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PURE KRACHT
A L van de Weter ng u t Heesch nam n
2009 ook een Vo vo FH16 700 n gebru k
een bakwagen goed voor 90 ton totaa ge
w cht Een b zondere met p atte cab ne
vanwege de werphenge d e erover heen
moest

VAN WAARDELOOS NAAR
WAARDEVOL
Een were d zonder a va recyc ng werd
upcyc ng Voor Van Kaathoven werden a n
2009 waarde oze a va stromen grondsto en
voor n euwe producten

JUMBOOOOOO
Hadden we het n een eerdere BASTA over
50 Jumbo-supermarkten n 2010 waren het
er a 175 met z cht op 265 nm dde s z n
het er 663 Jumbo begon n 2011 ook met
het exper menteren met a ternat eve brand
sto en en was een van de eersten n Neder
and met een Vo vo FM Methaan-D ese

DUURZAAMHE D S CONT NU TE T
Den Ouden Groep groe de u t van een
manszaak naar een pro ess one e organ sat e
waar ongeveer 180 medewerkers z ch dage
ks voor nzetten Z vormen het hart van
het bedr Den Ouden Groep nvesteerde
n duurzame re at es en kon door de schaa 
grootte k anten verspre d door Neder and
en ook daarbu ten opt maa bed enen S nds
2009 wordt er bovend en vo op ge nvesteerd
n het verduurzamen van a e act v te ten

D BON JOV
THE BOSS AN
e t een pass e
s e genr der en he
Harry van Da en
chze z en
H aat vee van z
voor moo maken
g N et voor
aat e z n op de we
n trucks d e een p
d verkozen
at e B ood on B oo
n ets werd z n cre
van Neder and
tot moo ste truck

JAMES BOND 007
De eerste gehe me Vo vo FH16 werd
a ge everd aan Leo van Ha der d e z chze
omschree a s e nze gänger d e strak op t d
was maar ve ghe d voorop ste de
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Vertrouwen

H

et jaar 2008 zal de geschiedenis in
gaan als heel bijzonder. Van economisch hoogtij tot naderende recessie,

het begin van het jaar, is inmiddels meer dan

EEN WERELD
ZONDER AFVAL

HARMONISATIE
NOODZAAK

ROB VAN KAATHOVeN

SWanenbeRG iJZeR GRoeP

WILLIe SLeeGeRS

gehalveerd. Wie had gedacht dat er gigantische

komen.

ontwikkeling van het
Daarnaast is de verdere
van
omgeving van Veghel
hoofdwegennet in de

PERFECTIONISME
WINT ALTIJD

7

1

caire stelsel te redden? Toch zal vertrouwen,

• BAS Chauffeursinstructie (gratis)

keer. In deze Basta leest u hoe inventieve en
gepassioneerde ondernemers de kansen in de
markt aangrijpen en zo hun positie uitbreiden.

• BAS Brandstofmanagement

Door de ontwikkelingen voor te zijn, kan be-

Bespaar brandstof
met BAS

We GAAN VOOR
5 PROCENT!

positief denken en gedreven maar bedachtzaam
ondernemen uiteindelijk leiden tot de omme-

• BAS Driver Development

PUUR NATUUR
UdeA BV

reducties door te voeren en brandstofmanagement te implementeren. We hebben de laatste
maanden veel ervaring opgedaan op dit gebied.

3

i s

h e t

Besparingen tot 10 procent zijn mogelijk. Het is
direct rendement dat we juist nu nodig hebben.
In dit nummer aandacht voor de zeer dynami-

Volvo presenteert
een stabielere
concept. Betere rijeigenschappen,
elektronisch geregeld
wegligging en een nieuw
zorgen voor een
remsysteem met schijfremmen
internationale vervoer.
grotere veiligheid in het

B . A . S .

Klant staat centraal

V o l v o

van een totaal pakket
aan diensten kunnen voor-

Volvo FL voor distributie van bouwmaterialen
tot de FH 10x4 kipper met een GVW van 49

AAnSpreekpunT

Eric van hEErtum,
sjors van hEErtum
En riné mErks

After sales is
voor de B.A.S.
een speerpunt in het beleid.
Het after sales
concept dat
is ontwikkeld,
biedt de
transportondernemer
pakket aan diensten. een volwaardig
“Wij willen
klanten een
after sales concept de
bieden,
dat volledig
voorziet in zijn
behoefte.”
Het beleid dat
B.A.S. ontwikkeld
heeft, voorziet
grote after sales
in
vestigingen waar
de klant voor
alle zaken terecht
kan. Dit omvat
onder meer
service aan trucks,
trailers, tankcontainers
en carrosserie
(Oss)
herstelwerkzaamheden
(Veghel).
Riné Merks, verantwoordelijk
voor after sales:
zijn continu bezig
“Wij
met het kritisch
bekijken van

B A S TA

i s

Voor

klAnT
Bij alle vestigingen
zijn de servicecoördinatoren
het eerste aanspreekpunt
voor de klant op
gebied van afspraken
het
maken, de dagelijkse
operationele zaken,
plannen van beurten,
landreparaties
buitenenzovoorts. Er
werken zeer ervaren
mensen op dit
gebied en op
het vlak van after
sales, waardoor
de vestigingsmanager
zijn
handen vrij heeft
om bij klanten
te zijn en de vestiging aan te sturen
zonder dat hij
zich bezig hoeft
te houden met
de dagelijkse
operationele zaken.
De vestigingen
worden bovendien
ondersteund
door een afdeling
staf after

onze organisatie.
We hebben de
verschillen per
vestiging in kaart
gebracht en geanalyseerd
door die verschillen
waarkonden ontstaan.
Vanaf dat
moment hebben
we een traject
in gang gezet
waarbij we de
verschillende
vestigingen zijn
stroomlijnen. Bovendien
gaan
kwamen we tot
de
conclusie dat
een grotere vestiging
beter te
managen is dan
een kleinere. De
schaalgrootte
van een vestiging
bepaalt voor een
deel

beter kunnen
bedienen.
Wij willen toe
naar vijf vestigingen
met

FH en FM:

een bezet-

sales organisatie,
after
korte lijnen, mensen
op
plaatsen die snel
zaken kunnen
beslissen en
oplossingen aan
kunnen dragen.
Voor de mede-

veel voorkomende verkeerssituaties opgeno-

Het patroon van de dieselprijs is grillig, toch is

luatie, direct na het rijden, komen aspecten als

men. De rijtrainer observeert en tijdens de evazin - BAS Brandstofmanagement - kan het u een

In het kader van verrassende service biedt BAS

BAS BRANDSTOFMANAGEMENT

mijn. Juist nu is partnership belangrijk. Samen

BAS Brandstofmanagement is een allesomvat-

kunnen we een basis leggen voor de toekomst.

U kunt zich richten op uw core business terwijl

stap in brandstofmanagement. Tijdens deze

tend traject waardoor het brandstofverbruik

instructie leert de chauffeur hoe hij optimaal

structureel kan dalen. De trucks die deel uit-

prettige feestdagen te wensen en een voorspoe-

met zijn truck kan omgaan. Voor met name

maken van uw wagenpark worden uitgelezen,

dig 2009.

uw chauffeurs bewustzijn kunnen bewerkstel-

chauffeurs die geen afleverinstructie hebben

gegroepeerd en aan de hand van de gegevens

ligen. Zij spreken hun taal. De diensten sluiten

kunnen volgen, organiseert BAS bovendien tien

wordt een gedegen analyse gemaakt van het

bovendien aan op de wettelijke bijscholing van

maal per jaar een gratis theoretische groepsses-

verbruik en worden aanbevelingen gedaan om

chauffeurs, die vanaf medio 2009 verplicht is.

sie van één dagdeel. Ook hier is het uitgangspunt:

het verbruik te reduceren.

Sommige trainingen worden tot maximaal 75

optimaal gebruik kunnen maken van het

procent van de kosten gesubsidieerd.

voertuig. In BAS Driver Development gaan we

BAS heeft over dit onderwerp een uitgebreide

een stap verder. Daarin wordt de chauffeur echt

brochure samengesteld. U kunt deze gratis opvragen bij uw accountmanager of bel met Joey

De truck wordt uitgelezen, waardoor een nul-

Bouwman, tel: +31 (0)413 371 147

meting ontstaat. Zwakke plekken worden duide-

EUROPESE OP
NNOVA E A S
DR VEER

Commercieel Directeur

INHOUD

2

8

10

Samen met broer Bart

BAS Trucks is wereld-

runt Coen van Kuijk een

wijd een vertrouwd

ste negen maanden van

mesthandel, transport- en

begrip op de gebruikte

dit jaar 11 procent hoger

loonbedrijf. Logistiek

truckmarkt en is één

dan in dezelfde periode

speelt de hoofdrol.

van de meest toonaan-

van vorig jaar.

NIeUWe MAATSTAF:

DE NIEUWE VOLVO FH16 700 PK!
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MULTIFUNCTIONELE KRACHTPATSERS

UIT D E

B.A.S.- AFLEVERINGEN

ELOPEN
VA N D E A F G

B A S

afgeleverde trucks

h u i s o r g a a n

h e t

v a n

B A S
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port te maken

Nieuwe 13-liter

motor

een
Volvo FM is
Volvo FH en
Voor de nieuwe
De
geïntroduceerd.
13-liter motor
geheel nieuwe
de D12D, maar
dan zijn voorganger,
D13A is lichter
cieen grotere
De motor heeft
tevens krachtiger.
resultaat
koppel. Het
en een hoger
linderinhoud
rijeigenschapacceleratie, betere
is een snellere
en een lager
vaak schakelen
pen met minder
krachDe motor is bovendien
brandstofverbruik.
gemiddelde
voor een hogere
tiger, wat zorgt
De D13A is leverrendabeler rijden.
snelheid en
400 pk (294
motorvermogens:
baar met vier
en 520
pk (353 kW)
(324 kW), 480
kW), 440 pk
>>
de Volvo FH.
geldt alleen voor
pk (382 kW).Dit

OP PAD MET DE SAFETY TRUCK

1

1

A

GRENSMAAS PROJECT
1

O

Volvo Trucks een

3

nieuwe generatie zware
vrachtwagens in Europa.

traileronderhoud en

nog eens drie straten,

neel is.

Kadertekdttussenkop

baar in GVW’s

van 12 tot en

(kpt)

adfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsad6
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadAfter Sales
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdf.
sadfasdfsdfsdf
Kadertekst (kp)

directeur: “We
commercieel
Bas van Heertum,
de transportondernehebben de mogelijkheid
aan te bieden
programma
mer een volledig

7

4

Let’s Rock
Mobile
Arjan van Houtum
in de popEquipment is
een
en theaterwereld
gevestigde naam.

de Volvo
aan de noviteiten
Onlangs werden
is leverDe Volvo FL
toegevoegd.
en Volvo FE

Volvo D13A

bereikt.

breed toerengebied,

6

van
De motorkarateristiek
FH heeft
de nieuwe Volvo
een absoluut optimum

B A S T
A

T r u c k s

groei, ingezet
e economische
onverminderd
dit jaar, zet zich
de 2,5 procent
voort en zal rond
voor
verwachting
uitkomen. De
Europa zal doorgroei binnen
2007 is dat deze
is hierdoor
aan transport
zetten. De behoefte
verder
en zal naar verwachting
bijzonder groot
een stevig beroep
u wordt dus
toenemen. Op
en u
in meedenken
wil hier graag
gedaan. BAS
staan, door inzet
tijden terzijde
in deze drukke
finantransportcapaciteit,
van extra flexibele
verruiming van
materieel en
ciering van nieuw

D

10

service

h u i s o
r g a a
n

v a n

de
trots terug op
we hartstikke
Volvo
tot meest klantgerichte
uitverkiezing
streven
Tegelijkertijd
dealer van Nederland.
u te
partner voor VAN HOUT,
HELMOND
steeds betere
we ernaar een
1962

Tot slot kijken

Vo l v o

ik u
van BAS wens
medewerkers
Namens alle
en succesvol
en een gezond
prettige feestdagen
2007!

Bas van Heertum
Directeur
Commercieel

Groeiende

Kwaliteit
was de absolute
Zweeds
grondslag
staal waren
van Volvo,
want auto’s
bedrijf doorstonden gemaakt, waren
en trucks
beter dan
het ruige
die van
andere.

slechte

voor de truckchauffeur
Zweedse
De voertuigen
wegen van
klimaat
het land.
van het
en waren
zijn andere
kwaliteit
De klanten
kwaliteit.
aspecten
bestand
ontwikkelde
Vanaf de
waren zeer
van
tegen de
zich als
kinderjaren
veeleisend,
een natuurlijk
van Volvo
kende kwaliteit
dus de
beteonderdeel
automatisch
van de bedrijfscultuur.
De veiligheid
meer veiligheid.
Omdat de
en zorg die
componenten
Volvo zowel
waaruit
nemers als
trucks van
haar werkde auto’s
haar klanten
en
het bedrijf
Volvo Trucks
bood, breidde
bestonden,
betekent
naar het
waren gebouwd,
zich ook uit
robuuster
milieu, deze
het begrip
tevreden
waren ze
drie parameters
‘kwaliteit’
klanten die
beter bestand
langrijke
de slechte
werden bevoertuigen
sociale kwesties.
tegen
wegen van
rijden met
onderhoudskosten,
die tijd en
Volvo’s kernwaarden,
lage
kwaliteit,
konden ze
de gevolgen
een hoge
veiligheid
ook
productiviteit
van een
geen ongeplande
en de zorg
botsing
en
voor het
blijven stevig
beter opvangen.
In 1936
stilstand.
milieu,
produceerde
Kwaliteit
overeind
leiderschapskwestie,
is ook een
als de speerpunten
Volvo’s directeur,
Volvo’s activiteiten.
Gabrielsson,
een bedrijf
van
een verkoophandleiding Assar
uitgesproken
met duidelijk
Kwaliteit
is altijd een
lange termijn
eigenschap
dealers in
sterke
geweest van
voor
Zweden.
doelstellingen
een bedrijfsvoering
In een technisch
alle Volvo
in
producten
schrijft medeoprichter
die voortdurend
hoofdstuk
en de
en het gedrag
beterd. Een
wordt verGustaf Larson
van het bedrijf.
aantrekkelijk
heid: “Auto’s
over veiligVoor
ontwerp
vervoeren
gonomische,
en een ermensen
comfortabele
en worden
reden door
INTERVIEW
en veilige
gemensen.
werkplek
Veiligheid
is en blijft
het uitgangspunt
altijd
bij al onze
ontwerpen”.

in Veldhoven
3 december
Roadshow op
met
fantastisch evenement,
succes. Een
was een groot
radiografisch
Black Thunder,
de Volvo FH16
onder meer
simulator. Een
echte truck
auto’s en een
manier
bedienbare
op een unieke
bezoekers maakte
groot aantal
Met iedere
truckrange.
de nieuwe Volvo
kennis met
waren er workworden. Daarnaast
truck kon gereden
natuurlijk gezorgd
en er werd
shops, kinderattracties
er een uitBovenal was
en een drankje.
voor een hapje

De eerste BAS

10

in Veghel
Nieuwbouw
de eerste
Binnenkort gaat
in van de
paal de grond
nieuwe BAS vestiging
Veghel.

te houden.

h u i s o r
g a a n

1
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Thunder
FH16 Black
FH16 Black
Met de Volvo
Volvo Trucks
Thunder heeft
een ultieme combinatie
comfort op
van kracht en
de weg gezet.

T r u c k s

BAS Parts
wordt
Met BAS Parts
vraag uit
voldaan aan een
perfecte
de markt. Een
het Global
aanvulling op
Concept.

Vertrouwen
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Zwarte handen
is
Reijnders uit Boxtel

speler
een Europese
transport van
van formaat in
straatkolen en gebruikte

GEGE
O R D T U I T stenen.
BA STA W
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Euro 5 van start
De eerste ervaringen

Roetfilters

In de gemeenten
Eindhoven,
Tilburg,
Brandstofbesparingen Den Bosch
en Breda
zijn
tot vijf procent
zijn

zijn overweldigend.

S
Kzogeheten
LV O T R U C
milieuzones
ingesteld.
R B A S V O mogelijk.
VEN DOO

et jaar 2008Truck
zal de geschiedenis
in
gaan als heel
bijzonder. Van
economisch hoogtij
tot naderende
recessie,
van een olieprijs
boven de 150
dollar per vat
naar onder de
40. De AEX-index
van 500, aan
het begin van
het jaar, is inmiddels
meer dan
gehalveerd. Wie
had gedacht
dat er gigantische
steunoperaties
nodig zouden
zijn om ons
caire stelsel
bante redden? Toch
zal vertrouwen,
positief denken
en gedreven
maar bedachtzaam
ondernemen
uiteindelijk
leiden tot de
keer. In deze
ommeBasta leest u
hoe inventieve
gepassioneerde
en
ondernemers
de kansen in
markt aangrijpen
de
en zo hun positie
uitbreiden.
Door de ontwikkelingen
voor te zijn,
drijfseconomische
kan beschade voorkomen
Tegelijkertijd
worden.
moet er gekeken
worden naar
langere termijn.
de
Bijvoorbeeld
door nu kostenreducties door
te voeren en
brandstofmanagement te implementeren.
We hebben
de laatste
maanden veel
ervaring opgedaan
op dit gebied.
Besparingen
tot 10 procent
zijn mogelijk.
direct rendement
Het is
dat we juist nu
nodig hebben.

1

2009
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Bespaar brands
tof
met BAS
is één van de
belangrijkste
aandachtspunten
een tijd waarin
het transport
voor de

Lees verder

Albers Transport
Door ondernemerszin
is het bedrijf
van Cor
Albers uitgegroeid

tot vier specialistische
bedrijven.

H&S Groep

op pagina

Heertum

Directeur
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Van traditionele
vervoerder
tot logistieke
partner van
de levensmiddelenbranche
en
facetten.

dat in alle

EEN WERELD
ZONDER AFVAL

Brandstofbesparing

Door fors
te investeren
in uitbreiding
onze huurvloot
van
en voorraad
nieuwe opleggers bieden
wij u nog
meer flexibiliteit.
u en ons
Voor
is dat in de
huidige markt
Door partnership
noodzaak.
kunnen we
de almaar
vraag naar
transport
aan.

groeiende
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alvast een
wens ik u
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een Volvo
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in Nijmegen
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mogen begroeten.
u dan ook te
Num
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n zijn 80-jarige
bestaan
heeft Volvo
Trucks een
vooraanstaande
positie opgebouwd
als truckfabrikant.
De kernwaardes
kwaliteit,
veiligheid
zijn daarbij
en milieu
stevige pijlers
gebleken
delijke en
voor de
krachtige
globale groeistrategie duiVolvo. Terugkijkend
van
in onze klantenarchieven
bleken veel
van onze
klanten
rijke Volvo
eveneens
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historie te
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impressie
waarvan
te zien is
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in deze Basta.
feit dat het
Ondanks
leuk is deze
het
mijlpaal de
ten passeren,
revue te lakijken wij
liever vooruit
komstige
naar toeontwikkelingen
zoals de nieuwbouw
in Veghel
en aanstaande
uitbreiding
vestiging
van onze
in Veldhoven.
Maar ook
verrassende
de nieuwe
service die
we bedacht
de ontwikkeling
hebben en
van het klantenportal
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via inu onder andere
informatie
klantspecifieke
kunt lezen
en de actuele
uw wagenpark
status van
kunt volgen.
u lezen over
Verderop
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de BAS Shuttle
Service waarbij
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mogelijkheid
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dat uw truck
het feit
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Volvo Truck

s
Kwaliteit,
veiligheid
en zorg voor
het milieu

zijn.

Nieuwe trailers
voorraad
BAS levert uit
koeltrailers, schuifzeilopmet
leggers en opleggers

branche. In
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eerste ervaringen
leest u over de
In deze Basta
van Volvo. Ook
5 technologie
met de Euro
FH16
de nieuwe Volvo
namen wij onlangs
truck in ge’s werelds sterkste
Black Thunder,
BAS Parts krijgen
plannen voor
bruik. Onze
Concept aanons Global Truck
vorm en zal
gaan versterken.
komend jaar

Volvo
met 18 ton, de

een meetBAS heeft
om
methode ontwikkeld
zo laag
de brandstofkosten
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In welke vestiging

sadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadwordt u
binnenkomt, overal
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadop dezelfde klantgerichte
fasdfsdfsdfsadfsdfsadfasdfsdfsdfsadwijze geholpen.
fasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdfsadfasdfsdfsdf.

van BAS alvast
medewerkers
Namens alle
toegewenst!
een fijne vakantie

enthou“Ik ben enorm
FL
26 ton GVW.
FE van 18 tot
nieuwe Volvo
Maar belangrijker,
onlangs de
ik gezien heb.
siast over wat
de
rijden. Wil je
Volvo introduceerde
trucks kunnen
Volvo zijn
ik heb met beide
schatten,
waarde kunnen
Daarmee completeerde
werkelijk op
hebben
en Volvo FE.
een indrukwek- innovaties
Beide trucks
enige manier.
dan is dat de
en rondde tegelijkertijd
FL een bijzonder stille motor en een hoog koppel
truckrange
toeaf. Van de Volvo
Vooral in het
toerengebied.
over een breed
productinnovaties
dat een belangrijk
kende reeks
een jaar
distributie is
passingsgebied
go werk.
zijn er binnen
veel stop en
Volvo FH16
hebt daarin
gegeven. Je
pk’s
tot en met de
motor met voldoende
gepresenteerd.
Dan is een soepele
is over een
en motoren
koppel, dat beschikbaar
ton GVW.”
nieuwe modellen
en een hoog
vanaf twaalf
FL

wensen u

B A S

v a n

g a a n
h u i s o r
u ook

en de
De goedkoopste
dagelijkse
beste met zeven
zekerheden.
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Trailers uit
voorraad
Vraag uit de
markt
en de wil om
de
transportondernemer
één aanspreekpunt
te geven.

1

Rob van KaatHoven

NATUUR
PUUR
bv
udea

EERSTE RESULTATEN
ND
ZEER BEMOEDIGE

In dit nummer
aandacht voor
de zeer dynamische bouwbranche.
Het productengamma
Volvo biedt
van
ons steeds meer
de mogelijkheid
maatwerk te
leveren op dit
gebied. Van
Volvo FL voor
een
distributie van
bouwmaterialen
tot de FH 10x4
kipper met een
GVW van 49
ton. De branche
heeft vooral
op het gebied
infra weinig
van
te duchten van
een recessie.
de overheid in
Zo wil
versneld tempo
wegen aanleggen
om de congestie
van het wegverkeer
het hoofd
te bieden. Verder
een blik op
de recente ontwikkelingen
bij BAS Trucks.
Door were

van deR HeiJden

ZIJN

bv

waren 523
Voor de nieuwe vestiging
320 ton
heipalen, 170 betonijzer,
beton voor
staal, 750 kubieke meter
en 1.725 kubieke
de werkputten nodig
vloeren. Zomaar
meter beton voor de
nog veel langer
een opsomming die
te denken van
kan worden. Want wat
dakbeplating
5.000 vierkante meter
gevelbeplaof 3.200 vierkante meter
ting.
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Vadèstru heeft onlangs
de grootste betonpomp

in de Benelux in gebruik
genomen.

Volvo-typegoedkeuring,
operatiowaardoor sneller

FL en Volvo FE:

volgen

Bas van Heertum
Commercieel Directeur

waar-

Lees verder op pagina

Vadèstru
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nu een
De midliftas heeft
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voor de Volvo FM en
Inmiddels zijn
van
is
aandrijflijn
Wetering
dat
vernieuwde
concluderen
en mogen we
12.rijcomfort
FH bekend
een NHvan
op het gebied
nieuws. bereikt
de prestaties
Kort
een optimum
en brandstofefficiency
ervaringen van
leest u enkele
hebben. Verderop
wijze met veel
geheel op eigen
klanten, ieder
en bestemming.
soorten lading
in
diversiteit in
voortdurend
investeert BAS
Ondertussen
Truck Concept.
van het Global
optimalisatie
in Veghel, uitvan de werkplaats
Nieuwbouw
en de
onze carrosserie-afdeling
breiding van
tot brandservice met betrekking
verrassende
voorbeelden
zijn enkele
stofmanagement
meer
Nederland zal
inhiervan. Transporterend
maken door
verschil kunnen
Als
dan ooit het
voor kwaliteit.
en te kiezen
en
novatief te zijn
wij onze rol
van BAS kennen
medewerkers
zijn in het proces
we onderdeel
onbeseffen we dat
om uw wielen
alles aan doen
en zullen er
te laten rollen.
verminderd efficiënt

enorm onder
van de kredietcrisis,
lijk en besproken
druk staat door
met de chauffeur.
is het zaak
de geVervolgens
Aangezien
de kosten waar
wordt er ook
brandstof bijna
mogelijk
in de praktijk
27 procent
een nulmeting
het een van
van de kilometerkostprijs te reduceren.
gedaan door middel
de weinige
van een rit van
zaken waarop
bepaalt, is
ongeveer 30
bespaard kan
kilometer met
worden.
eigen truck.
In de route
Het patroon
zijn alle
veel voorkomende
van de dieselprijs
verkeerssituaties
is grillig, toch
is
het onvermijdelijk
opgenozin - BAS Brandstofmanagement
men. De rijtrainer
dat het komende
observeert en
decennium
- kan het u een
tijdens de evaeen nog hogere
besparing opleveren
luatie, direct
prijs per liter
na het rijden,
van meer dan
zal laten zien,
komen aspecten
tien procent.
dan
dat in juli het
Op een duizend
als
het gebruik
geval was. Brandstofbesparing
liter tank is dat
cruisecontrol,
met de huidige
stationair verbruik,
leidt
bovendien tot
brandstofprijzen
VEB, Volvo I-shift
reductie van
ruim 85 euro.
en anticiperend
de CO -emissie
2
rijgedrag aan
en
past daardoor
bod. Verbeterpunten
bij maatschappelijk
worden in een
verantwoord
tweede rit in
bAS DIeNSteN
praktijk gebracht.
BAS heeft daarom
diensten ontwikkeld die
In het kader
voor u direct
van verrassende
rendement opleveren.
service biedt
U kunt zich
BAS
een gratis aflever
bAS bRANDStoFMANAGeMeNt
richten op uw
instructie. Het
core business
is een eerste
terwijl
wij ons richten
stap in brandstofmanagement.
BAS Brandstofmanagement
op een verlaging
van uw brandis een allesomvatTijdens deze
stofkosten.
instructie leert
tend traject
Daar komt bij
de chauffeur
waardoor het
dat onze trainers
hoe hij optimaal
brandstofverbruik
bij
uw chauffeurs
met zijn truck
structureel
bewustzijn
kan omgaan.
kan dalen. De
kunnen bewerkstelVoor met name
trucks die deel
ligen. Zij spreken
chauffeurs
uitmaken van
die geen afleverinstructie
hun taal. De
uw wagenpark
diensten sluiten
worden uitgelezen,
hebben
bovendien aan
kunnen volgen,
gegroepeerd
op de wettelijke
organiseert
en aan de hand
BAS bovendien
bijscholing van
van de gegevens
chauffeurs,
tien
maal per jaar
wordt een gedegen
die vanaf medio
een gratis theoretische
2009 verplicht
analyse gemaakt
groepssesis.
Sommige trainingen
van het
sie van één dagdeel.
verbruik en
worden aanbevelingen
worden tot
Ook hier is het
maximaal 75
uitgangspunt:
gedaan om
procent van
optimaal gebruik
het verbruik
de kosten gesubsidieerd.
te reduceren.
kunnen maken
van het
voertuig. In
BAS Driver
Development
gaan we
MeeR DAN
een stap verder.
BAS heeft over
tIeN PRoCeNt
Daarin wordt
dit onderwerp
beSPAReN
de chauffeur
een uitgebreide
Met onze diensten
echt
getraind om
brochure samengesteld.
zuinig te rijden.
kunnen we u
helpen de brandU kunt deze
stofkosten te
gratis opDe truck wordt
vragen bij uw
reduceren. In
uitgelezen,
accountmanager
de meest uitgebreide
waardoor een
of bel met Joey
nulmeting ontstaat.
Bouwman, tel:
Zwakke plekken
+31 (0)413 371
worden duide147

feestdagen en een sucRest mij nog u prettige
2008 te wensen!
cesvol maar vooral gezond
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Optimale efficiency

Voortdurend
aandacht voor
de uitvoering
van het werk.

B.A.S geeft
veiligheidslessen.
Safety first op
het web.

op www.basvolvotrucks.com

ondernemen.

ren aan uw rendement.

aan
zorgt voor service
in BN Transportkoeling
is nieuw. Een
koelmotoren. De diagnosestraat
afspraak meldt, wordt
chauffeur die zich zonder
op een snelle manier

netjes werken.”

heeft.”

is er
et de naderende feestdagen
voor
altijd wel even gelegenheid
afgelopen
een terugblik op het
aan ons voorbijgejaar. 2007 is razendsnel
als dieptepunt het tragigaan. Een jaar met
dat onze zeer gewaarsche bedrijfsongeval
Franssen overkwam.
deerde werknemer Jan
bij
aan hem sterken ons
Mooie herinneringen
enorme verlies.
het verwerken van dit
het afgelopen jaar er
In onze branche was
sterk gestegen vraag
één van uitersten. Een
levertijden innaar nieuwe trucks, waardoor
tot recordhoogte, exmiddels zijn opgelopen
groei in de nieuwe Euplosieve economische
stijging van rente in
ropese lidstaten en flinke
lage dollarkoers.
combinatie met een extreem
bij moeten zetten om
Ook u heeft alle zeilen
naar transport bij te
de toenemende vraag
we ons dat er snel
benen. Bij BAS realiseren
op (plotselinge)
geschakeld dient te worden
markt. Met de nieuwontwikkelingen in de
wij de modernste
bouw in Veghel hebben
Europa gerealiseerd,
truckwerkplaats van
op zijn en wat ons
iets waar we enorm trots
nog efficienter te
in staat stelt onze klanten
uitbreiding van
bedienen. Met de aanstaande
en de nieuwe
onze vestiging in Veldhoven
we op het stijvestiging in Son anticiperen
in deze regio. Bij BAS
gende marktaandeel
tegemoet: de
zien wij 2008 met vertrouwen
klanten met de nieuwe
ervaringen van onze
hun verwachtingen
Volvo FL en FE blijken
zal Volvo medio
te overtreffen. Bovendien
waarover u
2008 de nieuwe FH introduceren
lezen. Met nog volop
in deze Basta meer kunt
Concept verder te
plannen ons Global Truck
in
ervan overtuigd ook
optimaliseren zijn wij
te kunnen leve2008 een positieve bijdrage

Het gebouw

toont de toekomst
is operationeel en
van BAS in Veghel
De vier kernDe nieuwe vestiging
toeval overgelaten.
klant. Niets is aan het
efficiency
in service voor u als
klantentevredenheid,
personeelstevredenheid,
waarden van BAS:
ingevuld.
en groei zijn volledig
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De Ruiter Schroot
zijn,
“Je moet betrouwbaar
en
je afspraken nakomen

de klant
“Wij adviseren
met transover alles wat

werkelijkheid

Nieuwe Volvo FH
Medio 2008 lanceert

is

topsport:

Toekomst is
is gebouwd met de viHet pand van BAS Veghel
de toekomst. Een toekomst
sie op transport van
begint. De faciliteiten
die voor de BAS vandaag
op efficiency. Het pand
zijn ongekend en gericht
truckonderhoud, APK
heeft tien straten voor
zijn er vijf straten voor
en diagnose, daarnaast

3
M
Accountmanagment

Vertrouwen

Caspar van Heertum
Algemeen Directeur
B.A.S. Volvo Trucks

T r u c k s

Vo l v o

4

3

TIJD

bijlage.

Kijk voor recent

2
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Tien procent besparen
John Hubbers is brand-

stofmanager bij BAS Volvo
Trucks. Hij boekt resultaten die er zijn mogen.

Volvo FL en FE
Een special over

7

klanten die kozen voor
de Volvo FL of FE.

Lees hun bevindingen.

1

2

De omzet van
de totale
bouwsector was
in de eerste negen maanden
van
dit jaar 11 procent
hoger
dan in dezelfde
periode
van vorig jaar.

8

Samen met broer
Bart
runt Coen van
Kuijk een
mesthandel, transporten

loonbedrijf. Logistiek
speelt de hoofdrol.

10

BAS Trucks is
wereldwijd een vertrouwd

begrip op de gebruikte
truckmarkt en
is één
van de meest
toonaangevende bedrijven.

1

F:
700 PK!
nieuWe MaatSta
VOLVO FH16
DE NIEUWE

25

UB LEUM U TGAVE

gevende bedrijven.

1

2009

CHAUFFEURSRU MTEN
n 2009 werden n euwe ontvangstru mtes
n gebru k genomen b BAS Trucks met
maar e st twee nternetaans u t ngen
prett g en meer rust voor de k anten d e
ook toen a vanu t de he e were d n Veghe
terechtkwamen

2010

N EUWBOUW BAS PARTS
12 000 gebru kte onderde en
werden op
pap er verhu sd naar een n
euwe ocat e
b BAS Trucks n de tweede
he t van 2009
g ng de eerste schop n de
grond voor
de n euwbouw n 2010 wer
d het pand
geopend en stonden u te nd
e k 500 000
ar t ke en on ne

2011

CODE 95 BAS REGELT HET
Onder het mom verrassende serv ce nam
BAS ook Code 95 ter hand Ve e honderden
chau eurs vo gden de tra n ngen d e samen
met de k anten van BAS werden ngevu d
Een goede nvu ng was ook de BAS dag de
eerste chau eursdag n 2010 was d rect een
succes en ook nog eens goed voor zeven uur
nascho ng

KNOOPPUNT N DE WERELDHANDEL
BAS Trucks kon n 2009 me den dat de
markt weer en gsz ns n ba ans was en was
op weg naar 5 000 verkochte trucks Het
netwerk bre dde z ch steeds verder u t en
ook het aanta ta en dat gesproken werd n
Veghe

34
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BAS Veghel operationeel

De omzet van de totale

2006.

Algemeen Directeur

Bas van Heertum

bouwsector was in de eer-

alle BAS medewerkers

Caspar van Heertum
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INHOUD

getraind om zuinig te rijden.

Met onze diensten kunnen we u helpen de brandstofkosten te reduceren. In de meest uitgebreide

v a n

g a a n
h u i s o r

4
i s h e t
Nederland
B A S TA
Jumbo

EE N E X T R A GREEP

als

“Fantastisch
a”
productenprogramm

een uitstekend

comfort.

opbouwsymet een modulair
flexibel platform
als een
toepassingsis voor vele
heeft zich waargemaakt
steem dat geschikt
De Volvo FH
transporten
met uitveeleisende
voor lange afstanden
gebieden, waaronder
FM
duurzame truck
nog comforbouw. De Volvo
De truck is nu
gebruik in de
en intensief
zonderlijk comfort.
de Volvo FH,
meer vermoupgrade als
Volvo FH heeft
ondergaat dezelfde
tabeler. De nieuwe
Nhiju m m e r een verhoging in capaciteit en
Bovendien is
rijeigenschappen.
met als resultaat
gen en betere
reinigingssysteem
een efficiënt
vermogen.
schoner, dankzij
FM is een
De nieuwe Volvo
voor uitlaatgassen.

B A S TA

Rest mij nog u namens alle BAS medewerkers

wij ons richten op een verlaging van uw brandstofkosten. Daar komt bij dat onze trainers bij

MEER DAN TIEN PROCENT BESPAREN

Ik en met mij

ciëntie en meer

len voor een jong gebruikte truck. Het kan helpen in deze tijden. We zullen in de komende tijd
vertrouwen moeten hebben in de langere ter-

een gratis afleverinstructie. Het is een eerste

h e t

PARADE Extra:Parade
B.A.S.
B.A.S.

maar

voorop staat.

toppositie
zijn Europese
consolideert
Volvo Trucks
generatie Volvo
van een nieuwe
effimet de introductie
verhoogde
betere prestaties,
FM en FH met

trucks te vermarkten in meer dan 90 landen

ondernemen. BAS heeft daarom diensten ont-

op te lossen,

De nieuwe Volvo

kunnen wij u een aantrekkelijke restwaarde

wikkeld die voor u direct rendement opleveren.

termijn zaken

dat u ons
ook op het vertrouwen
marktaanheeft. Een stijgend
Die stijrayon is het resultaat.
deel in ons hele
in
op meer vertrouwen
ging wijst bovendien
de economische
En dat is gezien
de economie.
een goede zaak.
positief zijn
prognoses, die
met
jaar waar we
daarmee een
2006 wordt
leven. Economitoe kunnen
optimisme naar
de branvertrouwen versterken
sche groei en
niet, partnerzijn we er nog
che. Daarmee
bij rendement.
onlosmakelijk
ship hoort ook
resultaat,
voor het beste
Samen optrekken
waarbij u
team vormen,
samen een winnend

om de congestie van het wegverkeer het hoofd

voor uw gebruikte truck garanderen. Het loont

ook andere
in de transportsector
Echter, er zijn
vragen, zoals de
en uw aandacht
zaken die onze
die u als
Een kostenfactor
Duitse tolheffing.
om in deze neergaande
vervoerder dwingt
in onderhandeuw opdrachtgevers
economie met
tariefsverhoging.
noodzakelijke
ling te gaan over
op de dag van
systeem is tot
Het totale toll-collect
een grote
voor de invoering,
vandaag, zes weken
chaos.
zaken als
druk staat worden
Als de markt onder
Wij hebben
nog belangrijker.
klantentevredenheid
besteed om de
veel aandacht
en
afgelopen maanden
professionele
klant van een
zaken die u als
onze mensen
verwacht bij al
betrokken dealer
dat ook gaan
te krijgen. U zult
ons,
‘tussen de oren’
kritisch richting
hopelijk blijft u
merken, maar
kunnen verbeteren.
kwaliteit dagelijks
te realizodat we onze
aan om uw wensen
van uw
Wij gaan de uitdaging
open voor suggesties
seren en we staan
zijde.
zien we met veel
langere termijn
De toekomst op
uitstekende
U als klant, het
vertrouwen tegemoet.
medewerkers
en onze enthousiaste
product Volvo
wij zijn ervan overtuigd,
vertrouwen en
zoekt.
geven ons dit
zijn die u als ondernemer
dat wij de partner

V

van Volvo
denheidsonderzoek
niet
in geslaagd zijn

omdat we er

om efficiency
als het gaat
uit de enorgeslaagd is blijkt
Dat die interactie
zullen
hebben. Wij
we gemaakt
me sprong die
van onze orhet optimaliseren
doorgaan met
zijn.
nummer één
willen voor u
ganisatie. Wij

dit jaar gegeven

te bieden. Verder een blik op de recente ont-

bovendien de moeite om oudere trucks in te rui-

i s
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7

voor de korte

zullen wij hem

om ons heen,
ook de wereld
Tegelijkertijd verandert
Onze regering
als werkgever.
zowel voor werknemer
om fors te
maatregelen af
kondigt tal van
onder druk en
arbeidsmarkt staat
bezuinigen. De
van de consument.
het vertrouwen
daardoor ook
in deze samendus een ieder
Een periode waarin
pas op de plaats
zal zijn om een
leving genoodzaakt
te maken.

14

heertum

Trucks. Trots

Trots zijn we

wikkelingen bij BAS Trucks. Door wereldwijd

bod. Verbeterpunten worden in een tweede rit in
praktijk gebracht.

BAS DIENSTEN

BedrijfsautoRAI

Lees verder op pagina
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Winning Team

u
begrijpen dat
100STe VolVo
termijn. Wij
voor de lange
Voor
oplossingen
bent bij structurele
VAnklant
De gebaat
kAMp
en communicatie.

ton. De branche heeft vooral op het gebied van

het gebruik cruisecontrol, stationair verbruik,
VEB, Volvo I-shift en anticiperend rijgedrag aan

brandstofprijzen ruim 85 euro.

past daardoor bij maatschappelijk verantwoord

directeur

T r u c k s

infra weinig te duchten van een recessie. Zo wil

besparing opleveren van meer dan tien procent.
Op een duizend liter tank is dat met de huidige

dat in juli het geval was. Brandstofbesparing leidt
bovendien tot reductie van de CO2-emissie en

Holland
stel werkplaats aan de Eerdsebaan
graag AB Veghel –
85,u5460
Postbus
waarin we
nieuwe Basta
en AP Veghel
gevestigd blijven en meeprofiteren
Voor u ligt de
van B.A.S.
2, 5466
Arthurweg
activiteiten
over deMac
er
voor
verder informeren
van de extra ruimte waardoor
vooral aandacht
++31 (413) 37 16 00
daarom
Telefoon
In deze Basta
afdeling
FH16.(413) 37 16 05
ook op deze belangrijkeVolvo.
de Volvo++31
norm
ons nieuwe vlaggenschipTelefax
meer capaciteit is en efficiënter vrachtwagen zet Volvo de nieuwe
www.basvolvotrucks.com
Met deze
Op de komende
gewerkt kan worden.
in de hoge prestigeklasse.
e-mailup.lon@bas-trucks.com
gaarne tonen.

KlAnTgerichT
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VoorkoM
onnoDIGe
STIlSTAnD In
De WInTer:

de overheid in versneld tempo wegen aanleggen

het onvermijdelijk dat het komende decennium
een nog hogere prijs per liter zal laten zien, dan

Met de komst van de nieuwbouw
de
krijgt het bedrijfspand aan
vrij om de
Eerdsebaan extra ruimte
in
truck service activiteiten

de

als hij daadwerkelijk rijdt
met het voertuig, vergt een
verregaande automatisering.
Investeren in mensen
en automatisering staat
voor de toekomst hoog
op de agenda. Tenslotte
is een groot terrein met
een mooi nieuw pand
niet voldoende om de
doel-

B.A.S. operationeel

Martin van Heertum, algemeen

positie

4

H. VerDIJk InT.
TrAnSporT
B.V.:
“VolVo MeT
I-SHIFT
zorGT Voor
lAGere

Ook

waarbij we rekening houden
u c k s
met
l v o T enr de klant alleen betaalt
V o seizoensinvloeden

eric van heertum

de
professionaliteit.
sales op het hoofdkantoor. Dit vooral
We hebben daarom
op het gebied
besloten om
Vo l v o
multiregionaal
A vanSwagenparkte gaan werken.
beheer, parts, n
Zo wordt het
v a facturering,Bclaims,
makkelijker om
garantie
mensen uit te o r g a a nenzovoorts.
s wisselen om pieken Riné
elderstop te h
u Heti resultaat
vangen.
e
Merks: ”Wij willen
h klanten
is dat we onze
een slagvaardige

VolVo Al 75
JAAr

1

IN VEGhEL

Volvo
nieuw adres:
te opti- T r u c k s
de regio Veghel nog verder
v o
vanaf 11 december 2000
. Vzalode lschadeher. S Tevens
B . A
maliseren.
B.A.S. GROEP B.V.

zelfs budget-

teren.

algemeen

en
moet knowhow hebben
directeur van B.A.S.: “Je
willen het verlengstuk zijn
expertise opbouwen. Wij
en organisatie moeten
van de klant. Infrastructuur
professioneel kunnen acteop hoog niveau zijn en
is
de nieuwe huisvesting
ren.” Met de bouw van
kan
vormgegeven. De klant
een nieuw hoofdstuk

TwEE VEsTIGINGEN

klant. Dat moet ook wel
als vje a n
bedenkt dat we voor g a a n
h u i s o r steeds meer klanten
h e t management
informatie verzorgen en
nieuwe contractvorm

INHOUD

daan door middel van een rit van ongeveer 30
kilometer met eigen truck. In de route zijn alle

het een van de weinige zaken waarop bespaard kan worden.

i s

B . A . S .

v a n

in
zoals nu gerealiseerd
Met grote vestigingen,
haar klanten een
beter in staat
Tilburg, is B.A.S.
Sjors van
after sales te bieden.
sales in
compleet pakket
voor die after
Heertum is verantwoordelijk receptie, magazijn
“Met
Tilburg (en Veldhoven):
bundelen wij alle
op één locatie
en werkplaats
Bovendien garanen knowhow.
voor
relevante kennis
een optimale bezetting
deren we daarmee
en dalen.
onszelf, bij pieken
de klant en voor
met onze
beter uitwisselbaar;
Personeel is nu
altijd iemand
hebben we immers
twintig monteurs
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B.A.S. OSS vOlledig OperAtiOneel

nieuwe vestiging

sjors van

Bas trucks

5.000stE truck
IN EEN JAAR

Martin van Heertum,

1

wensen van de

zien. Het terrein geeft ons
ook de mogelijkheid om
onze voorraad nieuwe
en gebruikte trucks
2003
en trailers, gemiddeld ongeveerNAJAAR
450 stuks, te stallen en
de klant dus letterlijk one-stop-shopping
te bieden.
In deze Basta informeren
wij u uitgebreid over de
nieuwe ontwikkelingen
binnen B.A.S.

zijn
werken en onze klanten

Bij B.a.s.
Tilburg
Alle wegen leiden nAAr

maatwerk te leveren op dit gebied. Van een

lijk en besproken met de chauffeur. Vervolgens
wordt er ook in de praktijk een nulmeting ge-
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sche bouwbranche. Het productengamma van

Brandstofbesparing is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de

We hebben er lang naartoe
geleefd, maar nu is het
werk dan echt begonnen.
Zandauto’s rijden af en
aan en de buitenwereld
kan aan het grote bord
zien dat wij hier, op deze
85.000 vierkante meter,
ons Global Truck Concept
gaan vormgeven. Voor
ons is dit een grote sprong
naar de toekomst. Het

nieuwe terrein

en geven we
T r u c k s geeft ons de ruimte om een kantoor u alvast een
g a a n
indruk van het nieuwe
te bouwen, waarin al onze
o r van
h u i s uiterlijk
afdelingen die nu nog
e t van 2000.
B.A.S. in h
2003
de zomer
verspreid over verschillende
VOORJAAR
S T A i s
B Avestigingen
gehuisvest, samen kunnen

Volvo biedt ons steeds meer de mogelijkheid

branche. In een tijd waarin het transport enorm onder druk staat door de ge-
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B.A.S Parade

6

h u i

s o r g a a
Nieuw chassisconcept
n v a n
een totaal nieuw chassis

after sales organisatie

‘jE moEt hEt juistE
Dna hEBBEn’

van GRinSven

unieKe
COMBINATIE!

EERSTE RESULTATEN ZIJN
ZEER BEMOEDIGEND

B.a.S. GloBal truck concept

van de
TDG Logistics is een dochterbedrijf
Group in Engeland.
Transport Development
vestigingen, waarvan
In Nederland zijn er acht
plaats inneemt.
die in Son een speciale

B A S T A

Slagvaardige

is kosten minimaliseren.
Goed wagenparkbeheer
in de meest brede
B.A.S. geeft truck en trailerservice
coördinator Eric van
zin van het woord. Volgens
in samenwerking met
Heertum is het vooral zaak
en aan de hand daar
de klant de inzet te bepalen
te minimaliseren.
van de kosten voor de ondernemer

jumBo suPErmarktEn

HaRRY van daLen

‘tHe boSS’

VeRHOeVeN LOGISTICS

drijfseconomische schade voorkomen worden.
Tegelijkertijd moet er gekeken worden naar de
langere termijn. Bijvoorbeeld door nu kosten-

9

nummer

7

Feest in Deest

4

TDG Logistics

uitschuiftrailers.

Wagenparkbeheer

2
Lees verder op pagina

Investeren in mensen
"Het succes van onze
toekomstplannen is in
de
eerste plaats afhankelijk
van de relatie met onze
klanten. We zullen moeten
blijven inspelen op de
wensen van onze klanten
en de ontwikkelingen in
de transportbranche. Daarnaast
zijn er twee interne
factoren: mensen en automatisering.
De medewerker/sters zijn is ons belangrijkste
kapitaal. Wij zijn
zuinig op de knowhow die
aanwezig is in ons bedrijf
en organiseren regelmatig
trainingen om onze kennis
actueel te houden. Ook
onze investeringen in automatisering zijn fors. Wij
hebben een eigen programmeur in huis die de speciaal
voor ons gebouwde
systemen aanpast aan
de continu veranderende

nieuwe A50 aan.

2

is een bijzondere
De B.A.S.vestiging in Goirle
het accent op getrokken
vestiging. In Goirle ligt
diepladers, semidiep
materieel en dan met name

steunoperaties nodig zouden zijn om ons ban-

BAS DIENSTEN

Europa één munt heeft
en de vrije distributie zijn
intrede heeft gedaan, zullen
wij nog een stap verder gaan. Nu al hebben
wij Nederlandse klanten
die hun Finse of Italiaanse
trucks ook bij ons onder
contract hebben. Na 2002
kunnen we een echte
Europese speler worden.
In de toekomst zullen we
een aanbieder van transportoplossingen
en leverancier van wagenpark
beheer in de breedste
zin
van het woord zijn."

nummer

B.A.S. Goirle

laders en bijvoorbeeld
NAJAAR
2002

van B.A.S. krijgt
Het Global Truck Concept
Het is niet voor niets
meer en meer gestalte.
van het nieuwe millennidat in dit eerste jaar
afgerond. Nieuwe
um de eerste fase wordt
huisstijl zorgen
huisvesting en een nieuwe
in Veghel.
voor een mondiaal gezicht

komen.

de A50 is het wegennet
belang. Met de aanleg van
verbinding Den Bosch
niet voltooid. Zo zal de
uitgroeien tot een
Veghel op termijn ongetwijfeld
De nieuwe kunstwerken
vierbaansauto(snel)weg.
verbreding van de Zuid
in verband met de
de ruimte hiervoor. De
Willemsvaart bieden al
de
sluit bij het kanaal op
weg naar Den Bosch

en
om tussen Eindhoven
Het rijk heeft besloten
A50 aan te leggen. Het
Oss de autosnelweg
loopt pal langs de
tracé ter hoogte van Veghel
B.A.S. met een aanslui
bestaande vestiging van
waar een op en afrit zal
ting op de Eerdsebaan,

van DE BEEtEn

DE MANNEN
VAN STAAL

TRUCK CONCEPT KRIJGT VORM

Elf jaar geleden startte
B.A.S. heel vooruitstrevend met Totaal Truck
Management.
BTL (B.A.S. Truck equipment
Lease) bestond
nog niet, verhuur was
nog niet aan de orde
en
met de andere diensten
van B.A.S. was slechts
bescheiden een begin
gemaakt.
De visie was er toen al
wel: B.A.S. moest meer
zijn dan alleen een verkooppunt
van trucks, de
klant moest er terechtkunnen
voor alles wat
met het wagenpark te
maken had. In elf jaar
zijn er grote stappen
gezet. De klant kan
inmiddels voor alle diensten
rondom trucks,
trailers en aanverwanten
bij B.A.S. terecht. Met
het nieuwe pand in de
zomer van 2000 zal een
belangrijke fase worden
afgerond: alle diensten zijn dan op één adres
samen-gevoegd. Dit
zal de dienstverlening
alleen maar ten goede

COrrIDOr DOOr BraBaNt

van een olieprijs boven de 150 dollar per vat

• BAS Aﬂeverinstructie (gratis)

B A STA i s h e t
B.A.S.
huisorgaan v
an B.A.S. Br
abantse Auto
mobiel Servi
ce

Het nieuwe uiterlijk van B.a.S. GLOBAL

bieden. Want de
u totale dienstverlening
corridor door Brabant
verandert snel. In
Vooruitlopend op de
wereld van het transport
gekocht. Een goede
krijgt u behoefte aan
heeft B.A.S. 8,5 ha grond
steeds grotere mate
door de komst van
bereikbaarheid is straks
wat betreft leasing, huur
flexibele contracten
Het terrein geeft
te
kennis op dat gebied
de A50 dan ook verzekerd.
en service. Door onze
u
te
de dienstverlening aan
te bouwen en door
de mogelijkheid om
bundelen, verder uit
Want daar gaat het
scholing en autoverder te optimaliseren.
investeren in huisvesting,
u als klant staan en
ons om. We willen dichtbij
u dat ook daadwerkelijk
matisering zullen wij
u een topproduct leveoptimalisatie van
tegelijkertijd willen we
kunnen bieden. Het betekent
we bouwen aan onze
en bij ons heet dat
ren. In oktober gaan
onze dienstverlening
U kunt daar onder
centrale hoofdvestiging.
Service+.
de aankoop van nieuw
één dak terecht voor
voor leasing,
of gebruikt transportmaterieel,
Martin van Heertum
Feitelijk voor alles
huur en verzekeringen.
Algemeen directeur
maken heeft. Wij willen
wat met transport te

B.A.S. zit uitstekend

naar onder de 40. De AEX-index van 500, aan
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DAGRANDD STR BUT E
De eerste stappen n de e ektr ficat e van
het wagenpark kwamen van de Vo vo
FE Hybr d Zo st dat dagrandd str but e
moge k werd en de FE een p ek cert ficaat
kreeg opgep akt Abrex u t Udenhout had de
pr meur

N CONTROL
F eetCareXL s wagenparkbeheer 2 0 Wat
begon met Van Gansew nke a s aunch ng
customer s u tgegroe d tot een un eke spe er
op het geb ed van merkona hanke k on
derhoud en reparat e van comp ete wagen
parken n totaa gaat het om een v oot van
4 000 trucks verspre dt over d verse k anten
waaronder Renew Suez He mans Bee en
en De ens e Het hart van de serv ce wordt
gevormd door F eetGu de Dat s een n
e gen hu s ontw kke d on ne n ormat e- en
commun cat ep at orm waarmee vo ed ge
rea -t me n ormat e over a e processen
en act v te ten n en aan een wagenpark
besch kbaar s F eetCareXL hee t verspre d
over het and een samenwerk ng met 140
werkp aatsen

35

ITALIË EN SPANJE
Binnen no-time stonden er zeven nieuwe
Volvo FH’s op het terrein van Van der Maat
Transport. Geloof in het merk en de service
van BAS. Het bedrijf streeft naar een zo
hoog mogelijke beladingsgraad op twee
Zuid-Europese landen: Italië en Spanje.
GROOT, GROTER, GROOTST
14 hectare, en een overslaghal van 240 meter
lang en 60 meter breed en ook nog eens
28.000 containers: Van Happen Containers
betrok in 2011 een nieuw bedrijfspand.
“Ook in de recycling is er sprake van vraag en
aanbod, daarmee wordt op- en overslag be
langrijker om te voorkomen dat waardevolle
stromen alsnog de verbrandingsoven ingaan.”

WE DOEN HET SAMEN
Zaterdagmorgen in Sprang-Capelle: met
worstenbroodjes en appelflappen wordt het
weekend ingeluid bij Stam Transport. Speci
aliteit van het bedrijf, losgestorte lading: van
cacao tot ferro. “Onze jongens zijn trots op
het bedrijf en dat dragen ze uit.”
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LoonbedRiJF Jennissen

‘TOTAALAANPAK
LOONT’
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NR.29

JuLi

deC
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SUPPLY CHAIN
Logistiek dienstverlener Kivits Drunen
verzorgt alle facetten van onder meer de
op- en overslag, voorraadbeheer, orderpic
king, verpakking, transport en distributie van
aardappels, groenten en fruit. Transport is
voor de kwaliteit een onmisbare schakel.

NR.28

NR.27

NR.26

B A S T A W O R D T U I T G E G E V E N D O O R B A S V O LV O T R U C K S

1,6 MILJOEN PRIJSKILOMETERS
Tien jaar geleden, 2004, won Fleuren Fou
rage & Transport B.V. een Volvo FH12 420
in het kader van de RAI actie Cash 2 Grow.
Een decennium later wordt de Volvo inge
ruild voor een nieuw exemplaar en dat kon
met deze geschiedenis niets anders zijn dan
een Volvo. De inruil vond plaats na ruim 1,6
miljoen kilometers en een relatief probleem
loos bestaan. “Zonde, maar hij is op.”

XXL
Een fotomoment. Mark Verhoeven was net
gestart met zijn bedrijf, dus qua locatie was
het nog niet echt interessant, achterop het
terrein stond een oude loods en daar kwam
de fonkelnieuwe Volvo FH 500 prima tot
zijn recht. Hij paste overigens maar net door
de deur.
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VOLVO CONCEPT
TRUCKS
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EXCEPTIONEEL TRANSPORT

2013

2014

EEN NIEUWE WERELD OP WIELEN
Een revolutie was de introductie van de
nieuwe Volvo FH: een krachtig design, meer
veiligheid en comfort, maar ook brandstof
besparing, onafhankelijke wielophanging,
I-See en natuurlijk nieuwe Euro 6 motoren.
Volvo zette een compleet nieuwe range
voertuigen neer.
BAS BELOFTES
De zeven BAS Beloftes worden geïntrodu
ceerd, waarbij naast kwaliteit, prijs en directe
actie persoonlijke aandacht en transparantie
tot kernwaarden worden.
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EPIC SPLIT
In 2013 werd the epic split met Jean-Clau
de van Damme gelanceerd. Ruim vijf jaar
later heeft de video meer dan 92 miljoen
views en is het nog steeds de meest bekeken
business to business video ever.

RENAULT TRUCKS
Met de integratie van Renault Trucks biedt
BAS Groep vanaf 2013 een nog comple
tere invulling aan het Global Truck Con
cept van BAS Groep. Niet alleen is nu het
lichte bedrijfswagensegment vanaf 3,5 ton
vertegenwoordigd in alle vestigingen, ook de
zwaardere Renault-trucks vullen een gat in
de markt.

KLOPT ALS EEN BUS
BAS Vans werd geïntroduceerd: de oplossing
voor iedere ondernemer. BAS Vans biedt
een goed product voor de juiste prijs met de
bekende BAS-service. Het aanbod is multi
brand en biedt naast nieuwe- ook gebruikte
bedrijfswagens waarvoor het mogelijk is een
onderhoudscontract af te sluiten. De klant is
verzekerd van de kwaliteit van BAS.
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SCHOON, SCHONER, SCHOONES
Schoones Transport heeft zich in een kwart
eeuw ontwikkeld tot een specialist in het
speciaal vervoer. Groot, klein, breed en lang,
alles wat vervoerd kan worden, wordt door
de mannen van Schoones op de plek van be
stemming gebracht. Paradepaardje was op dat
moment een Volvo FH16 750 10x4 trekker
en een Volvo FH16 750 8x4 trekker voorzien
van Volvo I-Shift met kruipversnellingen.

‘RIJDENDE VLOERENFABRIEK’
Vloeren heb je in allerlei soorten en maten.
Er zijn veel verschillende afwerkingen
mogelijk: van tegels tot coatings. Wat veel
mensen niet weten is dat het hart van de
vloer wordt gevormd door een zandcemen
ten dekvloer of bijvoorbeeld een gietvloer.
Frans van Berkel specialiseerde zich en zette
een aantal rijdende vloerenfabrieken op
de weg. In 2015 kwam er een bijzondere
Volvo FH bij, meest in het oog springend
blijft de bijzondere Volvo VN.

NIET AAN DE POMP
In 2016 legde Harrie Huisman van Huis
man Transport uit Druten bij BAS Nijme
gen de vraag neer hoe hij meer rendement
kon halen uit nieuw transportmaterieel.
Het antwoord van BAS: vier taakspecifieke
Volvo-trucks, een maatwerk onderhouds
contract én intensieve chauffeursbegeleiding.
Het leidde tot een besparing van 1.600 liter
brandstof per jaar.

40X FL
Gebr. Versteijnen Transport & Logistics uit
Tilburg (GVT) nam in 2016 veertig Volvo
FL’s in ontvangst. De 12-tons bakwagens
met 210 pk en I-Sync-versnellingsbak
worden ingezet voor distributie binnen de
Benelux.

WERK IS ONTSPANNING
Vraag een eigenrijder wat hij zo heerlijk
vindt aan zijn werk, en de kans is groot dat
hij ‘de vrijheid’ antwoordt. Dat gaat zeker op
voor Bert van Wingerden, al bedoelt hij een
ander soort vrijheid - namelijk de mogelijk
heid om thuis te zijn wanneer dat nodig is.
“Ik rijd al Volvo-trucks sinds 2005 en heb
een warme relatie met alle medewerkers bij
de BAS, maar vooral met Bas van Heertum.
Hij is echt geïnteresseerd in de mens achter
de transporteur.”

ONBEGRENSD
Tobroco-GIANT is fabrikant van GIANT
Skid-steer laders, wielladers, verreikers en
aanbouwdelen. Het Nederlandse bedrijf
heeft een toonaangevende plaats veroverd
in het segment tot 75 pk. Innovatie en
kwaliteit gaan hand in hand in Oisterwijk.
En dus ook de keuze voor de Volvo FH 6x2
bakwagen.
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SUCCES IN MILIEUTECHNIEK
In oktober 2015 sloot BAS Milieu Techniek
(BMT) een onderhoudscontract af met de
gemeente Utrecht voor het rollend wagen
park van 200 voertuigen.

200.000 BEZOEKERS
Bij BAS Trucks is de website cruciaal in
het aankoopproces. Het aantal bezoekers
per maand van bastrucks.com passeert de
200.000. Het merendeel van de kopers
oriënteert zich eerst via internet. De helft
koopt zelfs zonder de truck ooit in het
echt gezien te hebben. Anno 2019 zijn er
400.000 bezoekers per maand.
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onbegRensde
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SAFETY TRUCK

ZERO
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2017

KORTERE LIJNEN, BETERE SERVICE
Vanaf 1 januari 2017 ging BAS Groep verder onder de naam BAS Truck Center. Een naam die
een duidelijke afspiegeling is van de kernactiviteit; voor ieder transportvraagstuk bent u bij BAS
aan het juiste adres. Uiteraard met het doel u de best mogelijke transportoplossing te bieden.
Want die naam hebben we niet voor niets. In lijn met BAS Truck Center werd de naam van
Truck Rent Europe gewijzigd in BAS Rent.

BAS Aflevercentrum
Het is nieuw, een primeur vo
or het dealerbedrijf, maar feitelijk de mee
st logische
stap als het gaat om het be
leven van het
product. Pal naast de BAS Tr
uck Center-vestiging in Veghel is het BAS Af
levercentrum
gerealiseerd. De plaats waa
r alles rondom
een nieuw voer tuig, van Re
nault bestelwagen tot Volvo-truck , samen
komt.

En er ging gewerkt worden met een nieuw, innovatief Dealer Management Systeem (DMS).
Dit veelzijdige, digitale systeem stelt ons in staat u nóg beter van dienst te zijn. Het kloppend
hart van het nieuwe Dealer Management Systeem is een online-pakket waar zowel klanten als
BAS-medewerkers hun informatie uit halen.

BAS RENT
BAS Rent is al sinds 1995 een stabiele pijler
onder het Global Truck Concept en speelt
in op flexibele capaciteitsvragen binnen de
markt voor transport en logistiek materieel.
Een nieuwe ontwikkeling werd, samen met
de vervoerder, de werkelijke materieelbe
hoefte gedurende het jaar in kaart brengen,
om eventuele overcapaciteit in beeld te
krijgen. Doel: het anders invullen van het
wagenpark, waardoor de kosten voor de
klant dalen.

39

KREMERS METAALHANDEL

MEATLINER
Ketenregie in de vleesbranche betekent
voor de Van Rooi Group dat ook de aan- en
afvoer geregeld worden binnen de groep. Zo
wordt de aanvoer van livestock verzorgd door
Veehandel M.A. van Rooi. In het verzamel
centrum worden bijna dagelijks varkens,
biggen en zeugen verzameld, gesorteerd en
doorgezonden naar binnen- en buitenland.
Van Rooi Meat verzorgt het transport van ge
reed product vrijwel volledig in eigen beheer.

HET IS EEN VAK!
In 2005 werd aan drie eigenrijders ge
vraagd of zij samen een transportgroep
wilden vormen. Dat resulteerde in Samelko.
Destijds met twee trucks. Inmiddels zijn er
vier RMO’s en staan er veertien mensen op
de loonlijst. Het is een 24/7 vak, waarbij je
veel contact hebt met de melkveehouders.
Inmiddels wordt met de huidige trekker-op
leggercombinaties 36.000 liter melk per keer
opgehaald, in 1995 was dat nog 8.000 liter.
Schaalvergroting in de zuivel.
OOK MACHINES
BAS heeft er sinds 2018 een nieuw be
drijfsonderdeel bij: BAS Machinery. Een
logische uitbreiding van het Global Truck
Concept, ontstaan vanuit de wereldwijde,
groeiende vraag naar nieuw én gebruikt
construction & mining equipment.

B ASTA WORDT UITGEGEVEN DOOR B AS TRUCK CENTER
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ALLES VOOR DE TRANSPORTONDER
NEMER ONDER ÉÉN DAK
Op het hoofdkantoor van BAS in Veghel is
het afgelopen jaar – we schrijven 2018 - hard
gewerkt om de divisies van de BAS Holding,
onderverdeeld in Retail, Trade en Services,
op een efficiënte manier te integreren. Het
resultaat is een complete campus waar alles is
samengevoegd wat BAS te bieden heeft op het
gebied van transportmaterieel. Je komt ogen
tekort. Op het uitgestrekte buitenterrein staan
trucks, lichte bedrijfswagens en bouwmachines
zover het oog reikt. Daarnaast is er onder meer
een compleet vernieuwde werkplaats en een
in- en uitcheckfaciliteit waar trucks worden
geïnspecteerd en klaargemaakt voor verkoop.

2019

X

ZE STAAN KLAAR!
Wanneer het vervoersaanbod toeneemt of de
kostprijs per kilometer kan dalen als er een truck
aan het wagenpark wordt toegevoegd, dan is snel
schakelen gewenst. Met het nieuwe voorraad
concept ‘Buy Today, Drive Tomorrow’ kan BAS
Truck Center op korte termijn trucks leveren.
Bij BAS Truck Center is lang nagedacht over een formule waarbij
aan klanten met een dringende transportbehoefte snel een passende
oplossing geboden kan worden. Tobias van Lieshout, Sales Manager:
“De vraag die we ons stelden was: welke configuraties worden het
meest ingezet bij onze klanten? En dan niet alleen een ‘simpele’
4x2 trekker, maar juist gedacht vanuit de breedte van onze klantgroep.
We kwamen daarbij tot drie configuraties trekkers met vermogens

van 460 tot 500pk, al dan niet voorzien van ADR. Een vierde variant
is de Volvo FH LNG. Daarnaast werd ook een Volvo FH bakwagen
met haakarm-opbouw toegevoegd. Het is een van de BAS Beloftes dat
we direct zorgen voor een oplossing. Met deze voorraad trucks willen
we meer service en flexibiliteit bieden, zodat wanneer onze klanten
kansen zien of te maken hebben met veranderende goederenstromen,
zij direct kunnen rijden.” Een van de klanten die gebruik maakte
van dit aanbod is Kremers Metaalhandel. Het bedrijf is gevestigd
op bedrijventerrein Laarakker in Haps en ziet zijn activiteiten zich
verplaatsen. Huub Kremers, directeur: “Wij hadden drie trucks en zien
ons werkgebied eigenlijk steeds een beetje groter worden. Daar waar
we groot zijn geworden door flexibiliteit, begon het steeds meer te
knellen. Het werd tijd voor een extra truck. Je moet dan niet wachten.
In mijn optiek kun je bestaande relaties geen nee verkopen. BAS had
de oplossing voor ons in de vorm van een Volvo FH 500 6x2 naloopas
bakwagen inclusief HIAB Multilift haakarmsysteem. Tot dusverre
reden we alleen met een kabelsysteem, maar dit is een uitstekend
alternatief. Voordeel: de truck was bijzonder snel te leveren. Dat is
nog eens flexibiliteit.”

Buy T
oday, Drive T
omorrow
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EEN BIJZONDERE VOLVO

VOOR JORG VAN DEN BROEK

Als we hem bellen is Jorg van den Broek onderweg naar
Noord-Frankrijk. “Zo’n rit maak ik drie à vier keer per week”, zegt de
eigenrijder uit Molenschot. “Ik breng kippenmest en champost, de
voedingsbodem waar champignons op groeien, vanuit Nederland naar
akkerbouwers in Noord-Frankrijk. Op de terugweg neem ik grond
stoffen voor veevoer mee, die ik los bij een mengvoederfabrikant in
Nederland. Dat doe ik allemaal met mijn eigen walking floor opleg
ger. Als jong menneke woonde ik naast een transportbedrijf. Daar is
mijn passie begonnen: eerst auto’s wassen en jaren later heb ik er als
charter voor gereden. Toen ik in 2003 voor mijzelf begon, ging mijn
voorkeur sowieso uit naar Volvo omdat het een premiummerk is.” De
eerste truck van Van den Broek was een Volvo FH 460 4x2-trekker.
Inmiddels is hij toe aan zijn derde Volvo-truck. Onlangs nam hij
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de sleutels van een Volvo FH16 650 4x2-trekker in ontvangst. Een
extra bijzonder exemplaar want het betreft een Volvo FH16 25 Year
Special Edition, gespoten in de speciale kleurstelling van Jorg van den
Broek.“Het is een fantastische truck om mee te rijden, zo robuust en
sterk. Ik ben van maandag tot en met vrijdag onderweg, dus dan is
enig comfort wel prettig. Dat is ook de reden dat ik heb gekozen voor
een Globetrotter XL-cabine. De truck is verder voorzien van allerlei
opties die je kunt bedenken op gebied van veiligheid en comfort dus
het ontbreekt mij aan niets.” Naast de kwaliteit van het voertuig,
speelt ook de service van BAS Truck Center een belangrijke rol bij de
opeenvolgende keuze voor Volvo-trucks. “Mijn vaste vestiging is BAS
Truck Center Tilburg. Als er eens iets is staan ze meteen voor me
klaar om het te regelen. Echt top!”
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VOETS GEWAPENDE GRONDCONSTRUCTIES

ALLE WENSEN
INGEWILLIGD

Chauffeur Ronnie van Leeuwen van Voets
Gewapende Grondconstructies uit Rosmalen
kreeg de vrije hand om een truck naar zijn
smaak samen te stellen.
"Over vijf jaar mag jij een Zweedse truck uitzoeken." Die belofte
deed Ron Voets aan chauffeur Ronnie van Leeuwen toen hij vijf jaar
geleden bij hem in dienst kwam. Van Leeuwen is idolaat van trucks
in het algemeen en Zweedse in het bijzonder. Voets komt zijn belofte
na: Van Leeuwen krijgt de sleutels van een Volvo FH 500 6x2-trekker
met naloopas. De truck wordt door BAS Truck Center volledig naar
zijn wens opgebouwd.
“Ronnie heeft de vrije hand gekregen, al is het wel zo dat wij eigenlijk
volledig op een lijn zitten als het gaat om hoe wij willen dat een truck
eruit ziet”, vertelt Voets. “In het eerste gesprek met BAS Truck Center
legde Ronnie twee A4’tjes met wensen op tafel. Ronnie had alles al tot
in de kleinste details uitgedacht, zodat deze truck echt het visitekaartje
wordt voor ons bedrijf.”
WORK IN PROGRESS
De opbouw is in volle gang, vervolgt Voets. De truck wordt een eye
catcher dankzij onder meer twee staande uitlaten, een zwaailampbalk,
extra toplampen, breedtelampen en werklampen, zonneklep, een volle
dig traanplaat vlonder, oranje V-lights in de koplampen, spatlappen met
Volvo-logo en extra markeringslichten in de sideskirts. Bijzonder: ook
tussen de twee achterassen worden sideskirts aangebracht. “Ik heb me
laten vertellen dat ze dat ook wel een stringetje noemen”, vertelt Voets.
SPECIALE ZIJFENDER
“Wat mij echt opvalt is de moeite die BAS Truck Center heeft gedaan
om alle wensen in te willigen”, vertelt Voets. “De zijfender is daarvan
het beste voorbeeld. Ronnie wilde graag de zijfender verlengen, zodat
deze naadloos aansluit op de cabine. Qua afwerking is dat het mooist.
Het stukje dat daarvoor nodig was, bestond echter nog niet. BAS
Truck Center heeft speciaal daarvoor een partij in de arm genomen
om zo’n stukje te maken om de zijfender precies zo uit te voeren zoals
Ronnie het wil hebben. Dat geeft aan hoe ver BAS Truck Center wil
gaan en het geeft ons heel veel vertrouwen in een succesvolle samen
werking.”

EINDRESULTAAT
In de volgende BASTA tonen we het eindresultaat van deze
unieke Volvo FH.
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ZELF OPHALEN
Ook bijzonder: Voets en Van Leeuwen gingen in mei naar Göteborg
om de Volvo-truck zelf op te halen. “Dat aanbod kregen we van BAS
Truck Center, als een soort geste naar Ronnie zodat hij zeker weet dat
de truck uit Zweden komt. Op donderdag vlogen we naar Göteborg en
op zaterdagmiddag waren we bij BAS Truck Center in Veghel, waar de
truck door BAS Aflevercentrum en BAS Carrosserie wordt afgebouwd.
Erg leuk dat ons die kans geboden werd en nogmaals een mooi voor
beeld van de energie die BAS Truck Center hier in steekt. Deze truck
zetten we binnenkort met trots in voor vervoer van ons materieel met
een dieplader, zoals grondverzetmachines, kranen en walsen.”
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NIEUWS

I-SAVE:
BESPAREN
MET MEER
KOPPEL
VERA HEEFT
EERSTE JOB
Het elektrisch aangedreven, geheel geautomatiseerde en zelfrijdende
voertuig Vera van Volvo Trucks maakt sinds kort deel uit van een
geïntegreerde oplossing voor het vervoeren van goederen van een
logistiek centrum naar een haventerminal in het Zweedse Göteborg.
De opdracht is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen
Volvo Trucks en veerbootvervoerder en logistiek bedrijf DFDS.
De samenwerking is bedoeld om Vera te implementeren in een bestaande toepassing. Deze bestaat uit een systeem voor een continue
goederenstroom vanaf het logistieke DFDS-centrum naar een haventerminal, voor distributie over de hele wereld. In 2018 presenteerde
Volvo Trucks een eerste elektrische zelfrijdende oplossing met een
onlineverbinding, ontworpen voor hoogfrequente taken in logistieke
centra, fabrieken en havens. Vera is geschikt om grote hoeveelheden
goederen met een hoge precisie te vervoeren over korte afstanden.
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De Volvo FH met I-Save is een ultieme langeafstandstruck. De
nieuwe D13TC-motor biedt 300 Nm extra koppel, waarmee uw
gemiddelde snelheid hoger wordt, maar uw brandstofverbruik niet.
Sterker nog: met I-Save kunt u uw brandstofkosten tot 7%* verlagen, zonder in te leveren op productiviteit en rijcomfort.
Naast de meest efficiënte Volvo-motor ooit, bevat I-Save het
uitgebreide LH Fuel-pakket, met het verbeterde I-See en I-Shift
met geoptimaliseerde software voor internationale transporten.
Eigenlijk hoe verder u rijdt, hoe meer I-Save oplevert.
7% BRANDSTOFBESPARING
Door de combinatie van de uiterst efficiënte D13TC-motor en
brandstofbesparende functies, zoals I-See op basis van kaarten,
verlaagt Volvo FH met I-Save de brandstofkosten met 7% voor
langeafstandstransporten. Onder meer doordat de D13TC-motor
bij lage toeren een 300 Nm hoger koppel produceert, hoeft de
truck minder te accelereren en verbruikt hij minder brandstof bij
het aanhouden van een constante snelheid op snelwegen. In combinatie met I-See kan de motor heuvels en hellingen makkelijker
aan in een hogere versnelling. Het extra koppel zorgt ook voor een
hogere gemiddelde snelheid, wat vooral merkbaar is bij klimmen.

RED EDITION
Renault Trucks heeft de nieuwe Master geïntroduceerd. De bestelwagen heeft een geheel nieuw front, nieuw interieur, nieuwe motoren en
nieuwe driver-assistance systemen. De Master Red EDITION is de
speciale introductie-editie en is zeer compleet uitgerust. De nieuwe
Master is leverbaar vanaf het vierde kwartaal 2019.
COMFORTABELER
De Volvo FH met I-Save kan langer rijden met een lager toe
rental en hogere versnellingen, wat bijdraagt aan een soepeler,
stiller rijgedrag. Chauffeurs kunnen ook een snellere koppelrespons verwachten, waardoor deze truck nog aant rekkelijker
wordt. Ook is I-Shift specifiek ontworpen voor efficiënt
rijden op snelwegen. De geoptimaliseerde software voor lange
trajecten helpt om brandstof te besparen. Bij het rijden in de
Economy-modus wordt elke schakeling exact getimed zodat de
motor met het meest efficiënte toerental kan draaien. I-Cruise
helpt vervolgens om de snelheid constant te houden en aan te
passen voor een laag brandstofverbruik. Ook helpt I-Cruise om
een hoge gemiddelde snelheid aan te houden met een hogere
productiviteit, en om veiliger en comfortabel te rijden. Bij afdalingen zorgt I-Roll dat de motor automatisch wordt ontkoppeld
om de bewegingsenergie van de truck te gebruiken in plaats van
brandstof.
* D13TC Euro 6 stap D met het LH Fuel-pakket (I-Save) versus D13 eSCR Euro
6 stap D. Het daadwerkelijke brandstofverbruik varieert afhankelijk van allerlei
factoren, zoals het gebruik van cruise control, de actuele topografie, rijervaring van
de chauffeur en weersomstandigheden.

KRACHTIGE MOTOR
De Red EDITION is beschikbaar voor alle varianten – van gesloten
bestelwagen tot chassis- cabine en platform-cabine. De Renault Trucks
Master Red EDITION wordt standaard geleverd met de nieuwe 150
pk/385 Nm Euro 6d-temp dieselmotor. Het exterieur van de Master
Red EDITION is uitgevoerd met een sterke, elegante chromen grille
die perfect samenvloeit met de nieuwe C-vormige lichtsignatuur
(C-Shape) koplampen.
CHAUFFEURSCOMFORT
Het nieuwe interieur toont slanke en moderne lijnen. Zo zijn de stoelen
uitgerust met nieuwe carbon bekleding, zijn de luchtopeningen van het
aircosysteem voorzien van chroom en heeft de versnellingshendel een
zwart met chromen knop. De Master Red EDITION is verder uitgerust met een uittrekbaar dashboard plateau die gebruikt kan worden
voor meer werkruimte of ontspanning, samen met de dashboard lade
is de opbergruimte hierdoor toegenomen. Standaard is een draadloze
smartphone oplader inbegrepen. De Master Red EDITION biedt meer
chauffeurscomfort en veiligheid (airconditioning, cruise-control en
snelheidsbegrenzer, automatisch in- en uitschakelende verlichting en
ruitenwissers) en heeft nieuwe functionaliteiten als een USB Bluetooth
radio en een zijwind-assist systeem.
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Diesel besparen is nog
nooit zo geweldig geweest
300 Nm extra koppel
7% minder diesel

De nieuwe Volvo FH I-Save biedt 300 Nm extra koppel t.o.v. zijn voorganger. Hiermee stijgt
uw gemiddelde snelheid en daalt uw brandstofverbruik. De D13TC-motor met I-Save kan uw
brandstofkosten tot 7%* verlagen, zonder in te leveren op productiviteit en rijcomfort.
Ontdek meer op bastruckcenter.com
Wilt u de Volvo FH I-Save zelf ervaren? Plan een demorit
bij uw BAS Truck Center via info@bastruckcenter.com
* D13TC Euro 6 stap D met het LH Fuel-pakket (I-Save) versus D13 eSCR Euro 6 stap D. Het
daadwerkelijke brandstofverbruik varieert afhankelijk van allerlei factoren, zoals het gebruik van
cruise control, de actuele topografie, rijervaring van de chauffeur en weersomstandigheden.

Volvo FH I-Save

