
NIEUW… emissievrij onderweg
       met E.B.S. by Boonstoppel!
Duurzame mobiliteit is inmiddels niet meer weg te denken in onze branche. Ook wij 
willen onze klanten duurzame bedrijfswagens aanbieden. Daarom leveren wij sinds dit 
jaar elektrische bedrijfswagens van Maxus. Een grote 
stap richting emissievrij transport verdient méér. Om 
een zo breed mogelijk elektrisch aanbod te hebben, 
hebben we, in samenwerking met Boonstoppel 
Nissan, het nieuwe label E.B.S. by Boonstoppel 
(Elektrische Bedrijfswagen Services) opgericht. 
Samen zijn wij hét elektrische mobiliteitscentrum 
van het Groene Hart, en hebben wij een elektrische 
bedrijfswagen voor iedere ondernemer. Naast de 
verkoop van nieuwe bedrijfswagens, zijn wij ook dé 
specialist voor onderhoud, schadeherstel, lease en 
verhuur. Samen gaan we voor een schone toekomst!

Nieuw op de Nederlandse Markt
Maxus e-bedrijfswagens! 

Boonstoppel Truckservice is officieel Maxus dealer. En daar zijn wij trots op! Met de 
elektrische bedrijfswagens van Maxus zetten we sterk in op de toekomst. Maak nu 
kennis met ons Maxus gamma en kom gerust langs voor een proefrit.

Onze maxus modellen

U bent het vast met mij eens als ik zeg dat de tijd 
vliegt. Een tropische zomer en zelfs een korte 
‘Indian Summer’ ligt alweer achter ons en we 
zitten middenin het najaar. Een mooi moment 
om terug te kijken op wat er dit jaar allemaal is 
gebeurd. 

En dat was nogal wat! Zowel bij DAF, als bij 
MOFFETT zijn er mooie innovaties. U leest hier in 
deze nieuwsbrief meer over. En natuurlijk kunnen 
we niet om het coronavirus heen. #samensterk 
is bij Boonstoppel Truckservice gelukkig een 
understatement gebleken. Grote dank aan de 
collega’s, onze klanten en toeleveranciers voor 
hun trouw en inzet. Net als collega-bedrijven in 
de automotive, stonden ook wij voor een aantal 
uitdagingen toen het coronavirus in maart onze 
plannen op de schop gooiden. Hoe kom je aan 
voldoende materialen als de fabrieken dicht zijn? 
En wat te doen met collega’s die verkouden zijn? 
Thuis werken is bij ons geen optie. Gelukkig 
hebben we de tijd goed benut. Om te ontwikkelen 
en innoveren. Dat zit namelijk in ons DNA.

We sloten een dealerschap met Maxus en dit 
betekende een uitbreiding van ons aanbod met 
elektrische voertuigen. Dat is belangrijk in een 
tijd waarin groen en duurzame mobiliteit veel 
aandacht krijgen. In een mooi samenspel met 
Boonstoppel Nissan hebben we vervolgens 
E.B.S by Boonstoppel, hét elektrische 
mobiliteitscentrum van het Groene Hart opgericht. 
Heeft u al een kijkje genomen op de website van 
E.B.S.?

Ik zie u graag snel, bijvoorbeeld voor onze gratis 
accucheck! Pas goed op uzelf en uw naasten.

Frans Hooft
Directeur

Doorgaan, ontwikkelen en 
innoveren! 

Boonstoppel Truckservice
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OQ Value is officieel distributeur van 
Shell smeermiddelen en brandstoffen 
voor de zakelijke markt en is actief in heel 
Nederland. Het bedrijf heeft een netwerk 
van 16 tankstations. Sinds 1 augustus huurt 
OQ Value onze twee brandstofpompen 
aan de Coenecoop 68. Verkoopleider 
Johan de Roos: “Begin dit jaar zijn wij een 
samenwerking aangegaan met Van Aalst 
Oliehandel, de vorige huurder van de twee 
pompen. We hebben daarbij de exploitatie 
van de tankstations verdeeld: wij bedienen 
de zakelijke markt en Van Aalst richt zich 
meer op de consument. Daarom pronkt 
onze naam nu op de onbemande pompen 
aan de Coenecoop.”

Iedereen die een zakelijk voertuig rijdt, 
kan aan deze pomp (diesel) tanken. 
Daarvoor is een tankpas van OQ Value 
nodig. Accountmanager Sophie Schadd 
legt uit hoe zo’n pas werkt. “Klanten 
kunnen de pas aanvragen aan de balie bij 
Boonstoppel Truckservice. Vervolgens 
komen zij bij ons terecht. Ook kan de pas 
worden aangevraagd via onze website. 
Via het webportaal dat aan de pas is 
gekoppeld, kunnen klanten zelf een aantal 
zaken regelen. Onder meer het activeren 
van de pas, het instellen van de pincode 
en een tanklimiet. Met Boonstoppel 
Truckservice heb ik regelmatig contact over 
de dagelijkse zaken. Dat verloopt makkelijk 
en soepel. Frans pakt alle zaken meteen op 
en zorgt dat het intern wordt uitgezet. Dat 
is tot nu toe een goede samenwerking. Wij 
kijken uit naar het vervolg!”

Slim tanken met 
de OQ Value tankpas! 

www.boonstoppeltrucks.nl

DAF Elektrische truck 
Update naar actieradius 200 km

Kom langs bij onze wasstraat!

De ontwikkelingen op het gebied van Battery Electric Vehicles (BEV) volgen elkaar in snel 
tempo op. Ook bij koploper DAF Trucks: zij hebben de volgende stap gezet op het gebied van 
elektrische aandrijving. 

Dat deden ze door de actieradius van de DAF CF Electric met VDL e-power-technologie op te 
voeren naar meer dan 200 kilometer. Nog een bijkomend voordeel van de nieuwe generatie 
batterijen is het gewicht: dat is 700 kilo lichter dan bij zijn voorganger en dat zorgt voor veel 
meer laadvermogen. Natuurlijk kent elektrische aandrijving nog steeds zijn uitdagingen. 
Bij Boonstoppel Truckservice helpen wij u graag verder met vragen over laadinfrastructuur, 
opladen en capaciteit. In onze moderne truckwash kunt u terecht met uw bestelwagen, truck of combinatie. Wij 

zorgen ervoor dat u weer goed voor de dag komt als hét visitekaartje van uw bedrijf. Zo kunt 
u weer snel én schoon aankomen bij de volgende klant. Natuurlijk reinigen wij de laadruimte 
volgens de HACCP-eisen. Kom langs bij onze wasstraat, dan laten wij uw voertuig weer 
stralen aankomende winter!

Nu verkrijgbaar bij Boonstoppel Truckservice: De Moffett E-SERIES – PRO FUTURETM 
met lithium-ion elektrische aandrijving! Dat betekent dat deze elektrische Moffett geen 
schadelijke stoffen uitstoot. Dit maakt het geruisloze model ook ideaal voor stedelijke 
(nacht)leveringen. Alle modellen in de Moffett E-serie kunnen ‘aan boord’ worden opgeladen 
én via de laadpaal. In tegenstelling tot meeneemheftrucks met een dieselmotor biedt de 
Moffett E-serie een geringere TCO (Total Cost of Ownership) en een veel betere ROI (Return 
On Investment). Met de standaard GroundStart is het demonteren van de M4 NX nu nog 
makkelijker!

Moffett E-SERIES – PRO FUTURE TM

In 1914 stond overgrootvader Antoon 
aan de wieg van kwekerij Rijnbeek en 
Zoon B.V. (Boskoop). Ruim een eeuw 
later is het bedrijf flink gegroeid en 
staat de vierde generatie, Arno Rijnbeek, 
sinds 1997 aan het roer. “Wij kweken 
onze vaste planten op vijf percelen, met 
een oppervlakte van circa 8 hectare. Op 
dit moment hebben we meer dan 4000 
soorten in ons assortiment. Die verkopen 
we in meer dan 26 landen. Voordat de 
planten op transport gaan naar de klant, is 
er al heel wat gebeurd op de kwekerij. Eén 
van die activiteiten is het verplaatsen van 
de planten gedurende de groei. Onze tuin 
heeft een flinke oppervlakte en voor dat 
verplaatsen gebruiken wij de Fuso Canter 
die we bij Boonstoppel Truckservice 
kochten. Dat deden we 15 jaar geleden 
voor het eerst, maar na jaren van trouwe 
dienst werd het dit jaar tijd voor een 
nieuwer en sterker model. We zijn altijd 
tevreden geweest over de service van 
Boonstoppel Truckservice, dus we hebben 
geen moment getwijfeld om Frans te 
bellen voor advies. In een uitgebreid 
gesprek hebben we alle wensen en eisen 
doorgenomen en samen bekeken welk 
model het beste aansloot. De Fuso Canter 
TF 3C15 met laadbak en klep kwam als 
meest geschikte uit de bus. In juli werd hij 
afgeleverd en we zijn er nog steeds erg 
blij mee. De Canter rijdt fantastisch en 
de service van Boonstoppel Truckservice 
verliep netjes en snel. Zoals we ook van 
hen gewend zijn!”

‘Altijd een passend advies’

Een DAF truck voldoet bij aflevering aan de 
Europese emissienormen. Hierin speelt onder 
andere het DAF Roetfilter in de uitlaatdemper een 
rol. Dit Diesel Partikel Filter (DPF) zorgt ervoor dat 
de uitstoot van fijnstof voldoet aan de wettelijke 
normen. Ook draagt een goed functionerende DPF 
bij aan optimale prestaties van uw truck. Na verloop 
van tijd neemt de kracht van het roetfilter af en 
hoopt as op in het filter. Vanaf dat moment is het 
nodig om de DPF te vervangen. Door dit tijdig te 
doen voorkomt u onnodige stilstand, hoge kosten 
en schade aan het milieu. Wacht dus niet te lang en 
plan bij ons een DAF Roetfilterservice in!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van Boonstoppel Truckservice?  
Volg ons op Facebook en LinkedIn

Stiller, duurzamer én makkelijker!

DAF Roetfilterservice
Voor optimale prestaties van uw truck! 

Vanaf € 895,- (afhankelijk van voertuig, excl. BTW en montage)
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Een greep uit onze voorraad!

DAF LF 45.12.180 Oprijlaadbak 
machinetransport, bouwjaar 2012

DAF FT CF440 Spacecab 4.2 trekker, 
bouwjaar 2016 

Fuso Canter 3C13 Kieplaadbak, 
bouwjaar 2014

Moffett M4 25.4 

Fuso Canter 3C13 / 280 Open laadbak Fuso Canter 3C15 Bak met laadklep

NIEUW!
NIEUW!

NIEUW!

Ook bij Boonstoppel Truckservice hebben we de nodige 
maatregelen genomen om het coronavirus buiten de deur 
te houden. Zo kunt u bij binnenkomst direct de handen 
desinfecteren en staan er kuchschermen op onze balie. 
Uiteraard houden wij ons ook aan de 1,5 meter afstand. 
Op die manier zijn we u nog altijd graag van dienst!

Een goede accu is belangrijk 
voor een zorgeloze rit. Doe 
daarom nu GRATIS een 
accu-check bij Boonstoppel 
Truckservice. 

Ook zonder afspraak 
controleren wij uw accu. Blijkt 
dat de accu aan vernieuwing 
toe is? Dan vervangen wij deze 
direct. Zo bent u snel weer 
veilig op weg!

Boonstoppel Truckservice 
en corona...

Doe de 

GRATIS 
accu-check!


