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Laarbeek – Harold van der 
Vliet, van Van der Vliet be-
drijfswagens levert bedrijfs-
auto’s die op maat gemaakt 
worden voor de klant. Zo 
heeft Harold voor een van zijn 
trouwste klanten, Swinkels 
Tuinen in Beek en Donk, een 
nieuwe ‘Iveco Daily’ bedrijfs-
wagen verzorgd. 

Van der Vliet bedrijfswagens is 
al bijna 20 jaar dé specialist als 
het aankomt op bedrijfswa-
gens. Harold houdt zich bezig 
met de verkoop van occasions 
en nieuwe wagens, maar ook 
met het onderhoud, � nancie-
ring en eventuele schade-af-
handeling. Harold adviseert 
ook welke auto bij uw bedrijf 
past. Een trouwe klant van het 
eerste uur, Swinkels Tuinen, 
was op zoek naar een nieuwe 
bedrijfswagen, welke zij von-
den in deze Iveco Daily. 

De bedrijfswagen beschikt 
over een ef� ciënte Euro6 Die-

sel motor, tot 3500 kg aanhan-
gergewicht en met een totale 
laadbelastbaarheid van 7000 
kg. Speciaal aan deze auto is 
de voor Jan Swinkels op maat 
gemaakte open laadbak. 

Dit is niet de eerste samenwer-
king tussen Jan en Harold, ge-
durende de afgelopen 20 jaar 
heeft Harold diverse bedrijfs-
wagens geleverd aan Swinkels 
Tuinen. Jan: “De combinatie 
van de verkoop van het juis-
te voertuig en het volledige 
pakket aan onderhoud be-
viel erg goed. Zeker ook 
erg � jn en belangrijk is 
de snelle reactie bij pro-
blemen onderweg.” 

Swinkels Tuinen is ge-
vestigd te Beek en 
Donk aan de Peeldijk 
10. Het bedrijf houdt 
zich al meer dan 25 jaar 
bezig met o.a. aanleg en on-
derhoud van tuinen. Voor 
elke tuinvraag kunt u bij Jan 
terecht via 0492-461946 of
06-51183428. 
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