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Boonstoppel Truckservice is al ruim 40 jaar het regionale bedrijfswagencentrum 
en is erkend reparateur voor DAF Trucks, FUSO-bedrijfswagens, Maxus, Moff et 
Meeneemheftrucks en is tevens gespecialiseerd in opbouwen voor speciaal 
vervoer en reinigingsvoertuigen. 
Duurzame mobiliteit is inmiddels niet meer weg te denken in onze branche, 
daarom is het label E.B.S. by Boonstoppel opgericht. E.B.S. biedt nieuwe 
elektrische bestel- en bedrijfswagens aan en verzorgt onderhoud, schadeherstel, 
lease en verhuur van elektrische bedrijfswagens.
Wij willen ons team graag versterken met een nieuwe betrokken collega en zijn 
daarom op zoek naar een 

BEDRIJFSAUTOTECHNICUS
Wij bieden een afwisselende job binnen een familiebedrijf, met vele soorten 
werkzaamheden, welke dagelijks anders zijn.

Profi eleisen:
• Afgeronde opleiding tot bedrijfsautotechnicus
• Bij voorkeur APK-keuringsbevoegdheid
• Hoog kwaliteitsbesef
• Klantvriendelijk, oplossingsgericht en zelfstandig
• Bij voorkeur rijbewijs C en CE
• Kennis van hydrauliek en besturingssystemen is een pré

Wat we van je verwachten:
Je versterkt het team van monteurs, welke fl exibel zijn en altijd de optimale 
service geven aan de klanten. Je voert service- en onderhoudswerkzaamheden 
uit aan bedrijfswagens, meeneemheftrucks, bovenbouw carrosserieën en 
mogelijk ook servicediensten onderweg.
Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar frans.hooft@boonstoppel.nl 
of neem voor vragen over deze vacature telefonisch contact op met Tim Luyken 
of Frans Hooft op telefoonnummer 0182 - 622 160.

Coenecoop 68 2741 PD Waddinxveen. Tel: 0182 622 160 www.boonstoppeltrucks.nl

 

Waddinxveense familiebedrijven 
werken al meer dan 40 jaar samen
Waddinxveen – Met bloemen en taart 
werd de oplevering van twee DAF 
vrachtauto’s gevierd, één voor Ver-
huurbedrijf Zuid-Holland en één voor 
Van Noort.  De twee trucks staan voor 
meer dan een geslaagde aanschaf 
van het nieuwste model van DAF. 
Het staat ook voor een succesvolle 
samenwerking tussen vier Waddinx-
veense familiebedrijven: Verhuurbedrijf 
Zuid-Holland, Van Noort Bedrijven 
B.V., Boonstoppel Truckservice en 
Glasbeek Truckherstel B.V.

De samenwerking tussen de vier bedrij-
ven begon ruim 40 jaar geleden, toen de 
ouders van de huidige generaties nog het 
heft in handen hadden. Fred van Noort,  al-
gemeen directeur van Van Noort Bedrijven 
B.V, zegt: “Het zijn echte Waddinxveense 
familiebedrijven, ook al zit Verhuurbedrijf 
Zuid-Holland sinds kort of� cieel in Moor-
drecht. Door op lokaal niveau samen te 
werken, staan we sterker. Het lokaal sa-
menwerken is geen doel op zich, maar als 
de mogelijkheid er is heeft het zeker onze 
voorkeur.”

De vrachtauto’s, geleverd door Boonstop-
pel Truckservice, zijn van het nieuwste en 
milieuvriendelijkste model van DAF: de 
NGD XF 2022. Frans Hooft, directeur van 
Boonstoppel Truckservice: “Dankzij de 
verbeterde aerodynamica verbruiken ze 
10 procent minder brandstof en daardoor 
ook een enorme CO2 besparing”. Door 
die besparing mogen ze elke Europese 
binnenstad inrijden, ook op plekken waar 
milieuzones gelden.” Voorzien van de 
nieuwste en modernste veiligheidseisen 
en rijhulpsystemen bieden deze trucks de 
chauffeurs een ongekend comfort.
De trucks zijn volgens de hoogste stan-
daarden gemaakt, met een volwaardig bed 
en een luxe interieur. Daarnaast zijn zoveel 
mogelijk duurzame materialen gebruikt. 
Volgens Eric Groenendijk, directeur-groot-
aandeelhouder van Verhuurbedrijf Zuid-Hol-
land, zijn de medewerkers er erg enthousi-
ast over. 
“Iedereen die er al een rondje in heeft mo-
gen rijden ziet dat met het uitbrengen van 
deze nieuwe types van de DAF XF ze weer 
helemaal de aansluiting hebben gevonden 
bij andere merken, en op sommige punten 
zelfs voorop lopen. Ook het zicht is enorm 
verbeterd, dat kwam meteen goed van pas 
bij de rotondes in Waddinxveen waar � et-

sers voorrang hebben. Je ziet alles.”

Voorafgaand aan de levering werden de 
vrachtauto’s door Glasbeek Truckherstel 
in de juiste kleuren gespoten. Wat Boon-
stoppel betreft is er geen betere partij 
dan Glasbeek om deze klus uit te voeren. 
Frans Hooft: “Ze zitten bij ons om de 
hoek. Met zulke korte lijnen kun je mak-
kelijk vraagstukken oplossen als die zich 
voordoen en snel schakelen. Zo werken 
we met  Glasbeek al sinds de jaren 50 
samen.”

Voor de gele kleur van Verhuurbedrijf 
Zuid-Holland moest mede-eigenaar van 
Glasbeek, Freek Muller, weer in zijn recep-
tenboeken duiken. “Wij spuiten al jaren de 

vrachtauto’s van Verhuurbedrijf Zuid-Hol-
land. Omdat het om een niet-standaard 
kleur geel gaat, hebben wij ons eigen 
recept. Zo hebben al hun vrachtauto’s 
precies dezelfde kleur en uitstraling.” Voor 
de witte trekkers van Van Noort gebruikt 
Glasbeek al jaren dezelfde kleuren, om de 
strepen weer netjes op een nieuwe mo-
del te krijgen wordt heel wat gemeten en 
gediscussieerd. 

Met de succesvolle oplevering van de twee 
trucks is er een nieuw hoofdstuk bij in de 
lange samenwerking tussen de vier Wad-
dinxveense familiebedrijven.: “Wij zijn er 
trots op dat we elkaar altijd weer weten te 
vinden en dat we elkaar dit soort mooie 
opdrachten gunnen.”

Freek Muller, Frans Hooft, Fred van Noort en Eric Groenendijk.

Frans Hooft (links) en Arie Boonstoppel (tweede van rechts):
“Wij zijn altijd trots om de gunning van lokale transportondernemers met ons team 

om te zetten in een gewenst eindresultaat.”


