
Standairco: vanaf €2.195,- inclusief montage

Boonstoppel Truckservice:

Al jaar en dag is Boonstoppel Truckservice gespecialiseerd in de aanschaf, het 
onderhoud en de keuringen van zowel lichte als zware bedrijfswagens en trucks, 
opleggers, laadkleppen en meeneemheftrucks specialist voor de merken DAF, 
FUSO en MOFFETT Meeneemheftrucks. In 2020 kozen wij om dit ook te doen voor 
elektrische bedrijfswagens met Maxus. Een brede aanpak die steeds verder uitbreidt.

Tijd dus om onze uitstraling hierop 
aan te passen! Zo is de uitstraling 
op en bij ons pand aangepast. 
Heeft u onze nieuwe frisse look al 
gezien?

Elektrisch rijden voor iedere branche
Groenonderhoud, horeca, detailhandel of distributie… voor iedere branche is er een 
geschikte Maxus. Inmiddels hebben wij al bij heel wat ondernemers een elektrische 
bedrijfswagen mogen leveren. 

De wereld staat op zijn kop en dat zien wij ook 
goed terug in onze branche. De prijzen van 
grondstoffen lopen op en hierdoor stijgen de 
marktprijzen. Daarnaast lopen de levertijden op 
en dat is natuurlijk erg vervelend. Bij Boonstoppel 
Truckservice doen wij er alles aan om eventueel 
ongemak zoveel mogelijk te beperken én kijken 
we naar goede alternatieven. Heeft u een 
specifieke wens voor een bepaalde wagen? Op 
basis van uw zoekopdracht gaan we graag voor u 
aan de slag. Daarnaast zorgen wij voor een goede 
voorraad gebruikte wagens: in een mooie mix van 
verschillende merken en modellen. En zowel in 
brandstof-uitvoering als elektrische wagens. Op 
onze websites vindt u altijd de actuele voorraad.

Ondanks de veranderingen in de markt zien wij 
ook dat veel merken blijven vernieuwen en/of 
verduurzamen. In deze nieuwsbrief laten wij u dan 
ook graag de nieuwste modellen zien van DAF, 
FUSO en HIAB. 

Boonstoppel Truckservice blijft vooruitkijken en 
staat altijd voor u klaar met goede service en 
marktconforme prijzen. Uiteraard hebben wij een 
goede mix van voertuigen in bestelling staan, om 
u ook in de komende periode goed van dienst te 
kunnen zijn.

Graag tot snel bij ons of bij u op het bedrijf.

Frans Hooft
Directeur 

Inspelen op de markt

de specialist met een brede aanpak

Overweegt u ook om over te stappen 
op een elektrische bedrijfswagen? 
Neem contact met ons op voor een 
afspraak. Welk model, accupakket 
of uitvoering past het beste 
bij de werkzaamheden van uw 
onderneming? Wij adviseren u graag!



Voor alle duurzame ondernemers is er ook een elektrische meeneemheftruck van MOFFETT 
verkrijgbaar! De nieuwe eSerie NX is sterk, stil én emissievrij. Deze 100% elektrische 
meeneemheftruck is niet alleen duurzaam, maar heeft nog veel meer voordelen. Welke dat 
zijn ziet u in onze video.

Ervaar zelf het laden en lossen 
met deze duurzame meeneemheftruck. 
Bel ons om een afspraak te maken via 
0182 – 622 160. U bent van harte welkom!

Kent u de KooiAap nog?
Het gele logistieke hulpmiddel was echt een begrip in de markt! Even terug in de tijd: Hessel 
Kooi ontwikkelde rond 1968 de eerste KooiAap, eigenlijk uit noodzaak. Voor de opslag en 
transport van tulpen- en gladiolenbollen gebruikte hij kuubkisten. Voor het laden en lossen 
op locatie had hij een heftruck nodig. Alleen vroeg het regelen van een heftruck op locatie 
vaak veel tijd. En zo ontwikkelde hij een meeneemheftruck, de KooiAap. Twintig jaar geleden 
nam MOFFETT het merk KooiAap over en maakte de meeneemheftruck klaar voor de 21e 
eeuw. Boonstoppel is uw specialist op het gebied van deze meeneemheftrucks. Zowel voor 
aanschaf als onderhoud kunt u bij ons terecht. En inmiddels staat ook de nieuwe duurzame 
variant bij ons in Waddinxveen.

Manto Hekwerken is aannemer van 
verschillende soorten hekken en poorten en 
sinds kort overgestapt op een elektrische 
bedrijfswagen. “De Maxus bevalt erg goed,” 
vertelt Gertjan van Neuren, salesmanager 
bij Manto. “Hij rijdt lekker en is stil. Ook 
heeft de eDeliver3 een groter vermogen 
dan de dieselwagen waar we hiervoor in 
reden. In de toekomst willen wij graag 
een elektrische wagen met open laadbak. 
Als het zover is, komen wij zeker weer 
bij Boonstoppel Truckservice! De service 
is namelijk top. We zijn goed geholpen 
en kregen op vragen snelle en duidelijke 
reacties.”

Ingenieursbureau Unihorn – Verbinders 
in Infra - onderzoekt, ontwerpt voor en 
adviseert over infrastructuur in heel 
Nederland. Het vervoer bij het uitvoeren 
van de werkzaamheden moet steeds 
vaker emissievrij zijn. Gertjan de Bruin, 
projectleider milieu: “Daarom gingen we op 
zoek naar een elektrische bedrijfswagen en 
kwamen al snel uit bij de Maxus eDeliver9. 
Deze mooie wagen kan namelijk als één 
van de weinige elektrische bedrijfswagens 
onze zware booraanhangers van 1.500 kilo 
trekken. Onze ervaringen met Boonstoppel 
Truckservice zijn erg goed. Daarom hebben 
wij de Maxus bij hen aangeschaft. Als 
er problemen zijn, helpen ze netjes en 
zorgvuldig. Ze zijn klantgericht en bereid 
om extra tijd en moeite in onze vraag te 
steken.”

Nu bij Boonstoppel: de 
MOFFETT eSerie NX!

Bekijk de video!

Maxus eDeliver3, stil en 
een groot vermogen

Het grote trekvermogen 
van de Maxus eDeliver9



Wij bereiden ons voor op de langere 
levertijden door onze voorraad goed op peil 
te houden. Die bestaat onder andere uit 
verschillende modellen van de FUSO Canter. 
Eerder dit jaar hebben wij bij onderstaande 
ondernemers met trots een bedrijfswagen 
geleverd!

FUSO Canter 3S15 
Gemeente Zuidplas

FUSO Canter TF 3C15  
L+C Schoonhoven B.V.

FUSO Canter 3C15 
Firma De Bent

FUSO Canter 3S13 Glasrasteel 
Glashandel Overdijk

Met trots geleverd!

De nieuwe FUSO Canter
Dit nieuwe model is ontworpen 
voor dagelijks werk in de stad. De 
wagen heeft een kleine draaicirkel 
wat handig is voor smalle straten. 
En de cabine is van al het mogelijke 
comfort voorzien zoals de lage 
instaphoogte, automatische lichtfunctie 
en klimaatregeling én het traploos 
verstelbare stuurwiel. Ook is de wagen 
beter geïsoleerd waardoor het nog 
stiller wordt in de cabine. De grootste 
vernieuwing zit in de veiligheid en 
comfort. Door de geavanceerde 
veiligheidstechnieken als sideguard 
assist is dit nieuwe Canter-model 
veiliger dan ooit!

In oktober 2021 startte de productie van de volledig nieuwe serie DAF trucks. De XF, XG en 
XG+ bieden de hoogste kwaliteit, 10% hogere brandstofefficiency, veiligheidsvoorzieningen 
en luxe. Deze nieuwe DAF generatie is nu al uitgeroepen tot International Truck of the Year 
2022. Bij Boonstoppel Truckservice maken wij de eerste trucks uit deze serie nu klaar voor 
aflevering!

DAF: International Truck
of the Year 2022

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 
van Boonstoppel Truckservice en E.B.S. by Boonstoppel?

Volg ons op Facebook en LinkedIn



Coenecoop 68  
2741 PD Waddinxveen
T. +31 (0)182 - 622160 www.boonstoppeltrucks.nl 

info@boonstoppel.trucks.nl
www.ebs-byboonstoppel.nl
info@ebs-byboonstoppel.nl

Een greep uit onze voorraad!

HIAB MOFFETT meeneemheftruck ,
diesel & elektrisch 

direct leverbaar

DAF FA XF430 Spacecab 4x2, 
schuifzeilen laadbak 

bouwjaar 2018

DAF XF450 Spacecab 4x2,
trekker

bouwjaar 2018

FUSO Canter 3C13/250, 
achterwaartse kieper 

bouwjaar 2020 

FUSO Canter 3C15/MT/340, 
laadbak - laadklep

bouwjaar 2022 

100% elektrisch

…voor nieuwe en bestaande trucks
Bij Boonstoppel Truckservice kun je voordelig diesel en 
AdBlue tanken bij het OQ Value-tankstation. Sophie Schadd is 
verkoopleider bij OQ Value: “Tanken bij OQ Value is een stuk 
voordeliger, onder meer omdat het station onbemand is. En omdat 
je tankt met een eigen tankpas hoef je niet meteen te betalen, 
maar krijg je wekelijks een factuur. Bovendien is het tankstation 
24/7 bereikbaar en ben je snel weer op weg!”

Sinds 1 juli is voor alle nieuwe vrachtwagens (orderdatum na 1 juli 2021) 
een standairco verplicht. De standairco koelt de cabine voortdurend ook 
als de motor uit staat. Hiermee wordt voorkomen dat chauffeurs de motor 
onnodig stationair laten lopen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen of tijdens 
de rustperiode. Met een standairco heb je altijd een fijn klimaat in de cabine 
én het is beter voor het milieu! 

Standairco: vanaf €2.195,- inclusief montageVoordelig tanken bij 
OQ Value

Maxus EV80,
bakwagen met deuren

bouwjaar 2020 de specialist met een brede aanpak




