
Upgrades van DAF... 

Als chauffeur of ondernemer wilt u natuurlijk dat uw DAF altijd goed werkt. U bent 
er immers iedere dag mee op pad. Vervoer is belangrijk voor de continuïteit van het 
bedrijf. Boonstoppel Truckservice doet er alles aan om uw DAF zo up-to-date mogelijk 
te houden. Daarom zijn er regelmatig upgrades beschikbaar. Bij ons in de werkplaats 
voeren we deze graag voor u uit. Onze monteurs 
hebben alle kennis daarvoor in huis. Upgrades worden 
automatisch uitgevoerd bij gepland onderhoud 
of u plant er een afspraak voor in. Uw DAF is dan weer 
helemaal up-to-date!

Benieuwd of er een upgrade beschikbaar is voor 
uw DAF? Vul het chassisnummer in op www.daf.nl/
voertuigupgrades en u weet het direct.

2DIN DAB+ Radio vanaf €199,00
Of u nu korte of lange afstanden rijdt, niets is vervelender dan een storende 
radiozender. Met een DAB+ radio is dat verleden tijd! De kwaliteit van het geluid is 
een stuk beter dan die van FM en er zijn veel meer zenders beschikbaar. Omdat de 
FMzenders van lieverlee zullen verdwijnen is deze digitale opvolger binnenkort zelfs 
onmisbaar.

Aan het begin van 2020 had vrijwel niemand nog 
door dat het coronavirus ook Nederland lam zou 
leggen. In maart werd echter duidelijk dat we er 
niet aan konden ontsnappen. Van half maart tot 
en met mei stond de wereld als gevolg van de 
‘intelligente lockdown’ even stil. Aan het einde 
van 2020 gingen zelfs de winkels dicht en werd 
een avondklok ingesteld. Ook bij Boonstoppel 
Truckservice verliepen de coronamaanden 
allesbehalve normaal. Gelukkig konden wij medio 
2020 een buitenshowroom inrichten en ons 
nieuwe merk Maxus introduceren bij klanten. Met 
inachtneming van de coronamaatregelen mocht 
Boonstoppel Truckservice openblijven, omdat 
wij een essentieel bedrijf zijn. Handhaving van 
de anderhalve meter afstand, desinfectie van 
de handen van bezoekers bij binnenkomst, het 
dragen van mondkapjes werd ook het nieuwe 
normaal bij ons. 

Bij Boonstoppel Truckservice staat de 
volledig elektrische lijn voor personen- en 
goederenvervoer van Maxus voor u klaar. En 
een elektrische Fuso van 7,5 ton. En met de 
elektrische meeneemheftruck van Moffett kunnen 
wij onze klanten in alle segmenten voorzien. 
Mede omdat we een goed team van medewerkers 
hebben, die opgeleid zijn tot hoogvolt technici. 

Ondanks de beperkingen doen wij er alles aan 
om er een mooi 2021 van te maken. Door het 
aantrekken van de economie zien wij 2021 vol 
vertrouwen tegemoet. Tot slot: u bent van harte 
welkom in onze buitenshowroom. Graag tot snel.

Frans Hooft
Directeur 
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Check of er een update beschikbaar is!

ze maken het verschil 

De voordelen van 
DAB+:
• Superieure geluidskwaliteit
• Kristalheldere ontvangst
•  Weergaven van kanaalnamen voor 
 eenvoudige selectie
•  Gebruiksvriendelijke instellingen



Naast de MIA en de VAMIL is vanaf 15 maart 2021 de SEBA (Subsidie Emissieloze 
Bedrijfsauto’s) beschikbaar. Met deze regeling ontvangt u bij de aanschaf van een elektrische 
bedrijfswagen tot 10% subsidie van de netto catalogusprijs. Het subsidiebedrag is maximaal 
€5.000.

Om in aanmerking te komen voor deze 
subsidie zijn er enkele voorwaarden:

•  Het voertuig moet een minimale 
actieradius hebben van 100 km.
•  De eigenaar moet het voertuig minimaal 
drie jaar in zijn of haar bezit hebben 
Wordt de wagen toch binnen deze termijn 
doorverkocht, dan moet de subsidie voor 
een deel worden terugbetaald.
•  Per bedrijf kunnen maximaal 400 wagens 
met subsidie wordt aangeschaft.

www.boonstoppeltrucks.nl

NIEUW! DAF LF Electric 
Na de CF Electric en de 6x3 CF Electric bakwagen introduceert DAF een nieuw elektrisch 
model: de DAF LF Electric. Deze distributietruck van 19 ton heeft een volledig elektrische 
aandrijflijn en een actieradius tot wel 280 kilometer. 

Net als de andere modellen uit de DAF LF-serie 
heeft deze truck een lage instap, goed zicht 
rondom de wagen, chauffeurscomfort en een 
kleine draaicirkel. Dat laatste zorgt ervoor dat
 je als chauffeur makkelijk kunt manoeuvreren. 
Alleen met dit model rijdt u volledig elektrisch. 
De gemakken van de LF-serie in combinatie met 
het elektrisch rijden maakt de DAF LF Electric 
ideaal voor stadsdistributie. 

Daarbij heeft deze DAF Truck een Combined Charging Systeem. Dit houdt in dat u naast 
fast charging ook gebruik kan maken van het reguliere elektriciteitsnet. Het verschil zit 
voornamelijk in de tijd. Met fast charging is de wagen binnen twee uur volledig opgeladen en 
via het reguliere elektriciteitsnet duurt dit 12 uur.

F&L Powerrental is totaalleverancier in de 
verhuur van stroom, water, warmte en licht. 
De bestelwagens van F&L Powerrental 
komen op veel verschillende locaties 
en eigenaar Ralph van Veen legt graag 
uit waarom hij heeft gekozen voor een 
elektrische variant: “De aanleiding was 
in eerste instantie een hele praktische. 
De wagen zal ingezet worden voor een 
gemeentelijke opdracht die we hebben 
gewonnen in een aanbesteding. Daarbij 
is het wenselijk om emissieloos te rijden. 
Daarnaast komt de monteur die met de 
wagen gaat rijden, uit Rotterdam, waar 
binnen enkele jaren een zero-emissiezone 
ingaat. Twee vliegen in één klap dus! 
Omdat wij ons bezig houden met duurzame 
oplossingen ligt de elektrische Maxus 
eDeliver3 bovendien echt in het verlengde 
van onze business. 

Boonstoppel Truckservice is voor mij 
geen onbekende. Onze eerste kraanwagen 
hebben wij ook bij Boonstoppel 
Truckservice gekocht. Via een folder zag 
ik dat zij zich nu ook richten op elektrische 
bedrijfswagens en dus ben ik gelijk met 
Frans Hooft in gesprek gegaan. Alles 
verliep soepel. Wij kregen goed advies over 
bijvoorbeeld de subsidieregelingen, maar 
ook over het accupakket. De gemaakte 
afspraken zijn allemaal nagekomen. Dat 
vind ik erg belangrijk. Voor de volgende 
elektrische bedrijfswagen voor F&L kom ik 
zeker weer bij Boonstoppel Truckservice!”

Overheid stimuleert 
elektrisch rijden

Bekijk ons aanbod op ebs-byboonstoppel.nl!

Duurzaam op weg!



Maxus breidt het assortiment elektrische 
voertuigen in juni uit met de Maxus 
eDeliver9. De wagen is 100% elektrisch 
en heeft een actieradius van 353 km. 
Bijzonder aan dit nieuwe model is de 
grote variatie aan accupakketten, rijke 
standaarduitrusting en het maximale 
trekgewicht van 1500kg.

In Nederland is de eDeliver9 vanaf 
juni leverbaar en dus ook te zien in de 
buitenshowroom van E.B.S. by Boonstoppel. 
Meer informatie?

Maxus eDeliver9

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 
van Boonstoppel Truckservice?

Volg ons op Facebook en LinkedIn

And the 
     winner is….
Scholen gesloten en ouders die thuis werken was 
geen fijne combinatie, maar om het voor ouders en 
kinderen leuker te maken, organiseerde Boonstoppel 
Truckservice een leuke kleurplatenwedstrijd. Uit alle 
inzendingen zijn de tien mooiste tekeningen gekozen. 
Deze kunstenaars in de dop hebben allemaal een 
prijs ontvangen. Grote winnaar was de 11-jarige 
Jeroen uit Giessenburg.

Boonstoppel Truckservice is al jaren trotse dealer 
van de FUSO Canter. Een lichtere bedrijfswagen 
van ongekend hoge kwaliteit en verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen. Met name het model met 
een open laadbak wordt veel gebruikt door hoveniers, 
kwekers, groenbedrijven, aannemers, grondverzet- en 
straataanlegbedrijven. 

De FUSO Canter is bij ons continu op voorraad. Open 
laadbak, gesloten laadbak of een FUSO met oprijwagen… 
allemaal modellen die snel geleverd kunnen worden!

FUSO Canter Bedrijfswagens

Boonstoppel Truckservice levert naast 
de reguliere meeneemheftrucks van 
MOFFETT ook heftrucks uit de eSerie NX. 
Deze modellen zijn 100% emissievrij! De 
meeneemheftrucks kunnen op drie manier 
worden opgeladen. Via een standaard 
stopcontact, door middel van een snellader 
of met de geïntegreerde lader op de 
vrachtwagen. Dit laatste is vooral makkelijk 
om de heftruck tussen verschillende 
klussen door op te laden.

MOFFETT Elektrische 
Meeneemheftruck

Continue op voorraad
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Een greep uit onze voorraad!

FUSO Canter 3C15/AMT Euro 6
4400x2130x2450 mm hoog inwendig

FUSO Canter 3C18/AMT/385 Euro 6 
open oprijlaadbak

DAF FTXF450 Euro 6 Spacecab trekker 
4x2, bouwjaar 2017

MOFFETT M4 25.4, direct leverbaar

DAF FTG XF460 Euro 6 Spacecab trekker 
6x2, bouwjaar 2014 

DAF FTG XF510 Euro 6 Super Spacecab 
trekker 6x2, bouwjaar 2015

NIEUW!
NIEUW!

NIEUW!

Frisse en schone lucht in de cabine, dat wil toch iedere chauffeur? 
Vervang preventief het standaard interieur filter voor een 
koolstoffilter en u heeft geen last meer van pollen, stof of vieze 
luchtjes. Het filter beschermt tegen schadelijke stoffen en zorgt 
voor een betere werking van de airconditioning. Win-Win dus!

Een goed werkende airco is een must! Regelmatig onderhoud voorkomt 
dat de airco niet meer naar behoren werkt. Dit onderhoud vindt makkelijk 
plaats tijdens een onderhoudsbeurt. Zo’n  check is overigens goed 
voor de portemonnee. Onderhoud is namelijk een stuk voordeliger dan 
vervangen. Bovendien zorgt een slecht werkende airco voor een hoger 
brandstofverbruik.
Tip van Boonstoppel Truckservice: gebruik de airco het hele jaar door, dit 
voorkomt lekkages en daarmee onnodige reparatie!

Aircocheck en onderhoud €139,-Koolstoffilter vanaf €49,50!


