
De kantine van…  
Boonstoppel Truckservice
Deze keer niet ‘De vrachtwagencabine van…’ maar ‘De 
kantine van…’! Eind april is onze kantine namelijk flink 
aangepakt en wij zijn trots op het resultaat. 

De kantine is het hart van ons bedrijf en straalt nu 
veel meer gezelligheid uit. Over de hele breedte van 
de muur hangt nu een mooie, grote DAF poster en 
natuurlijk valt de nieuwe pay-off #proudDAF super 
op. De andere muur is volledig in ‘Boonstoppel 
Truckservice-stijl’. 

De koffiecorner heeft een gezellige uitstraling en is 
een duidelijk herkenbare plek. We hebben stoere, 
industriële lampen opgehangen voor een robuuste, 
warme uitstraling van de kantine. We zijn proud op dit 
nieuwe ‘hart’ van het bedrijf en tegelijk hebben we nu 
een mooie, gezellige plek om klanten te verwelkomen. 

Heeft u al een kopje koffie geproefd op onze eerste 
verdieping?

Wist u dat wij veel jong gebruikte voertuigen 
op voorraad hebben? Het gaat om 
voertuigen die maximaal vijf jaar oud zijn 
en een totaalgewicht hebben van 7,5 ton. 
Ook hebben wij voertuigen tot 7,5 ton. Dat 
betekent dat je er met een C1 rijbewijs al in 
mag rijden. Zo’n rijbewijs is makkelijker te 
behalen dan een vrachtwagenrijbewijs en de 
kosten zijn lager. Onze kleine vrachtwagens 
hebben veel laadruimte en zorgen dus voor 
groot gemak. Ook hebben een ruime keuze 
in DAF CF/ XF trekkers.

www.boonstoppeltrucks.nl/onze-voorraad

Jong gebruikte  
voertuigen op voorraad

Nieuws van DAF
X/Y Excellence onderhoud

Vanaf nu biedt Boonstoppel 
Truckservice DAF X/Y Excellence 
onderhoud. Dat betekent dat wij, 
naast het reguliere onderhoudswerk, 
extra controles uitvoeren zoals een 
preventieve check of een software-
update. Het X/Y Excellence 
onderhoud draagt bij aan een beter 
bedrijfsresultaat, een gunstiger 
brandstofverbruik en minder 
stilstand. Door de preventieve 
controle minimaliseert de kans op 
onverwachte mankementen. Dat is 
fijn voor iedereen! 

Scherp zicht voor een scherpe prijs
Met het revolutionaire CornerEye camerasysteem heeft u letterlijk ‘een paar 
extra ogen’ in uw truck. Dankzij de HD-camera met een gezichtsveld van 270º en 
geavanceerde 10,1 inch HD-monitor heeft u de directe omgeving en blinde hoeken 
rondom de truck gedetailleerd in beeld. 

Ook in het donker en bij slecht 
weer geeft de schokbestendige 
camera scherp zicht door de hoge 
lichtgevoeligheid. Een geruststellend 
gevoel! 

• Robuust ontwerp en 
weersbestendig
• Automotive-materialen
• Snelle montage
•  Bevestiging monitor op de 

rechterstijl
• Digitale HD-camera
• Digitale kabel
• Steun
•  10,1 inch HD-monitor,  

1280 x RGB x 800 px

Vanaf € 895,- (excl btw en montage)

We zijn alweer bijna halverwege het jaar: een 
goed moment om een eerste balans voor 
2019 op te maken. In zo’n geval kijk je naar de 
doelstellingen die al zijn behaald, maar ook vooral 
naar wat we dit jaar nog willen bereiken. Om 
goed te weten wat er leeft onder onze klanten en 
chauffeurs, houden we in de tweede helft van dit 
jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Met de 
uitkomsten verwachten wij u nóg beter van dienst 
te kunnen zijn! Wat daarbij helpt is dat innovatie in 
ons DNA zit. Wij willen en durven te innoveren en 
investeren op elk vlak van onze dienstverlening.
Ook intern blijven we vernieuwen. We hebben 
geïnvesteerd in een remmentestbank voor de 
APK straat met liftsysteem, zodat we de APK 
voor getrokken materieel nog efficiënter kunnen 
uitvoeren. Ook hebben wij nieuwe Nissan Service 
voertuigen ingezet om ook onze dienstverlening 
nog meer te optimaliseren. In onze werkplaats 
geven wij aan uw DAF Euro6 voertuig het X/Y 
Excellence onderhoud.
Onlangs hebben we onze kantine flink onder 
handen genomen. Voor onze klanten en 
medewerkers is de ruimte gezelliger met onder 
meer een mooie Coffee Corner. Dat bevordert de 
werksfeer en het teamgevoel. Ook de chauffeurs 
die wachten tijdens de onderhoudsbeurt of 
reparatie van hun truck maken hier gebruik van. 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

In de afgelopen maanden is ons team flink 
gegroeid. We zijn nu weer op volle sterkte om alle 
aanvragen voor onderhoud keurig op tijd af te 
handelen. De nieuwe collega’s stellen we in deze 
nieuwsbrief graag kort aan u voor. Tot slot leest 
u ook meer over onze mooie voorraad van DAF 
en Fuso Bedrijfswagens. Kijk hiervoor op onze 
website. 

Wij zijn #proudDAF.

Frans Hooft
Directeur

Proud op … vernieuwing! 
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Met trots geleverd

#proudDAF

Houtman Logistiek  

DAF FA CF320 

Oliehandel Van Aalst 

DAF FAN CF450 

Werklift 

DAF FAN CF370 

De Molen Hoveniers 

Fuso Canter 7C15 DC 



Frank Brouwer, directeur bij Inpijn-Blokpoel, 
is enthousiast over de samenwerking met 
Boonstoppel Truckservice. Inpijn-Blokpoel 
is al zes jaar een trouwe klant. 

“Wij doen geo- en milieutechnisch 
onderzoek en adviseren in dit vakgebied. 
Met de nieuwste technieken voeren 
wij in het veld grondonderzoek uit 
om de samenstelling van de bodem 
nauwkeurig in kaart te brengen. Dit doen 
we in Nederland vanuit vier vestigingen. 
Daarnaast verrichten wij werkzaamheden 
in Duitsland, België en Engeland. Sinds 
2013 voert Boonstoppel Truckservice, 
voor twee vestigingen al het onderhoud 
van onze auto’s uit. Daarnaast zijn er soms 
maatwerk aanpassingen aan de voertuigen 
nodig, vanwege het specialistische werk 
dat wij uitvoeren. Wij komen vaak op 
minder toegankelijke locaties of doen 
bijvoorbeeld dijkonderzoek. Boonstoppel 
Truckservice denkt graag met ons mee en 
levert de onderdelen die wij nodig hebben 
voor de aanpassingen. Zo hebben zij de 
onderwagen geleverd voor een rupsvoertuig 
zoals op onderstaande foto. 

Ik vind het klantcontact met Boonstoppel 
Truckservice heel prettig verlopen. 
Ze zijn flexibel en bewegen makkelijk 
mee met onze soms bijzondere vragen. 
De openingstijden zijn ruim en zelfs 
op zaterdag voeren ze desgewenst 
spoedklussen uit. Dat vind ik getuigen van 
topservice.”

’Flexibel en  
ruimdenkend!’

www.boonstoppeltrucks.nl

Even voorstellen…
Vier nieuwe monteurs!

Een geslaagd dagje uit!

Welkom aan onze nieuwe medewerkers Pascal, Michel, Johan en Kevin. Stuk voor stuk 
specialisten die allround inzetbaar zijn in de werkplaats. Sommigen voeren daarnaast ook de 
APK-keuringen uit. 

Pascal, Michel en Johan brengen hun ervaring vanuit een eerdere werkkring mee. Het zijn 
alle drie ervaren automonteurs en hebben veel zin in de uitdagende overstap van auto’s naar 
bedrijfswagens. Kevin volgt naast zijn werk als monteur ook de BBL opleiding Bedrijfswagens 
Autotechniek Niveau 3. “Eén dag in de week ga ik naar school en de rest van de week werk 
ik hier in de werkplaats. Als ik klaar ben met mijn opleiding wil ik graag doorgroeien bij 
Boonstoppel Truckservice.” Johan verwoordt tenslotte wat ook de andere nieuwe monteurs 
vinden. “We zijn snel gewend aan onze nieuwe baan. De onderlinge sfeer met collega’s en 
klanten is goed. Hierdoor wisten we snel onze weg te vinden!”

Samenwerken en persoonlijke relaties zijn belangrijk voor ons. Om dat niet alleen met 
woorden maar ook in daden te laten zien, namen we onze relaties mee naar een klantendag 
bij DAF. 

We bezochten op 9 april de DAF fabrieken in Eindhoven en Westerlo en kregen onder meer 
een leerzame rondleiding door de fabrieken. Wat een techniek, innovatie en dynamiek zagen 
we hier. Voor veel klanten dé ultieme gelegenheid om een DAF eens van een heel andere kant 
te bekijken. We kijken terug op een geslaagde en gezellige dag en kregen dit ook van relaties 
te horen!

Bij Boonstoppel Truckservice doen wij iedere 
dag onze uiterste best om onze klanten zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Benieuwd hoe wij dit 
precies doen? U ziet het in onze nieuwe vlog. 
Bekijk het filmpje via de QR-code.  

Onze klant centraal! Bekijk ons filmpje!

Petri Koop is inmiddels niet meer weg te 
denken bij Boonstoppel Truckservice. Ze 
is de stille kracht achter directeur Frans 
Hooft en regelt van alles op het gebied van 
administratie, HR en klantcontact. 

Anderhalf jaar geleden kwam zij via 
stichting ReconnAct bij Boonstoppel 
Truckservice. Een keuze waar ze tot op 
de dag van vandaag alleen maar blij mee 
kan zijn en plezier van heeft. Door haar 
gehoorbeperking zijn werkdagen voor Petri 
extra intensief, maar ze laat zich hierdoor 
niet uit het veld slaan. 

“Ik heb bij Boonstoppel Truckservice veel 
geleerd. Ik werk 20 uur per week en er is 
veel te doen, maar ik weet nu ook wanneer 
ik ‘nee’ moet zeggen. Dat is moeilijk, 
want ik pak het liefst alles aan. Door de 
persoonlijke en gemoedelijke onderlinge 
sfeer in dit bedrijf is dit voor mij een ideale 
werkplek. Ik zorg ervoor dat mijn beperking 
niet mijn leven bepaalt. Natuurlijk heb ik 
een extra uitdaging op werkgebied, maar 
daar kan ik goed mee omgaan. Door een 
goede balans tussen werk en privé kan ik 
alles goed combineren. 

Ik vind het leuk dat mijn baan zo divers 
is en dat ik contact heb met klanten van 
verschillende bedrijven. Elke klant heeft zijn 
eigen vraagstuk en het geeft een voldaan 
gevoel als je iemand écht verder kunt 
helpen. Ik zit hier helemaal op mijn plek!”

Spin-in-het-web
Petri Koop

v.l.n.r.: Pascal, Michel, Johan en Kevin

Meeneemheftrucks op voorraad

Bij Boonstoppel Truckservice 
vindt u een aantal HIAB 
meeneemheftrucks nieuw en 
gebruikt  op voorraad. Deze zijn te 
huur of te koop. Heeft u interesse 
in zo’n heftruck? Neem contact 
met ons op! 

Chauffeursdag Code 95
Op 28 september organiseren wij weer een Code 95 trainingsdag. Deze dag staat helemaal 
in het teken van het omgaan met de truck door de vrachtwagenchauffeur en behandelt ook 
onderwerpen als rijgedrag, sociale veiligheid en omgaan met agressie in het verkeer. De 
trainingsdagen die wij organiseren zijn een mix van theorie en praktijk en vallen onder de 
nascholing van Code 95. 

Bent u erbij? Meld u aan bij Petri via petri.koop@boonstoppel.nl. 


