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Aan de Haverkamp in Beek en Donk ver-
koopt Harold van der Vliet van Van der Vliet 
Bedrijfswagens al ruim vijftien jaar zelfstandig 
jong gebruikte en nieuwe bedrijfswagens. In 
zijn bedrijfsvoering staat persoonlijk contact 
met klanten en het opbouwen van een langdu-
rige relatie voorop. 

Wat doet Van der Vliet bedrijfswagens precies 
Harold?
“We doen alles op het gebied van verkoop, 
onderhoud, financiering en schade-afhandeling 
van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswagens”, 
vertelt Harold. “Omdat we werken met een 
klein team zijn de lijnen kort en direct en ken 
ik al mijn klanten persoonlijk. Een klant hoeft 
maar te bellen en alles wordt - desgewenst - uit 
handen genomen. We zorgen niet alleen voor 
onderhoud en reparatie van de bedrijfswagen 
maar we richten de wagen ook op maat en ge-
heel naar de wens van de klant in. We kunnen 
imperials of trekhaken bevestigen en de wagen 
spuiten in de bedrijfskleur(en) en/of beletteren 
met het bedrijfslogo. De wagen wordt com-
pleet en fatsoenlijk afgeleverd. We hebben veel 
kennis in huis maar we beginnen altijd met het 
goed luisteren naar een klant welk doel de be-
drijfswagen moet dienen. Van daaruit start ons 
advies.”

Komen je klanten uit Laarbeek?
“We hebben een groot en trouw klantenbe-
stand in Laarbeek maar we werken ook lande-
lijk via internet. Onze klanten kiezen voor ons 

bedrijf omdat er sprake is van gemoedelijkheid, 
korte lijnen en een samenwerking op basis van 
vertrouwen.”

Elke twee weken deelt een klant uit Laarbeek - 
desgevraagd - zijn of haar ervaringen met Van 
der Vliet Bedrijfswagens. Deze week is het de 
beurt aan Marc Vogels van VTI Electro uit Beek 
en Donk.

Marc, hoe ben je bij Van der Vliet 
terechtgekomen?
“Ik ben bij Harold terechtgekomen via 
mond-tot-mondreclame in Laarbeek.”

Wie is VTI Electro en wat doen jullie precies?
Marc: ”VTI is al 15 jaar gevestigd in Beek en 
Donk. Met een vast klein team doen we alles 
op het gebied van toegangscontrole. We zijn 
gespecialiseerd in slagbomen en besturingen. 
Op dit moment zijn we bijvoorbeeld de bestu-
ring aan het testen van een spiksplinternieuw 
door ons ontwikkeld alarmsysteem. We werken 
alleen in de industriële tak door heel Nederland, 
België en Duitsland. In Nederland is  Q-park 
(parkeergarages) een grote opdrachtgever 
op het gebied van service en onderhoud. Elke 
storing in een Q-parkgarage wordt door ons 
opgelost.” 

Waarom kwam je bij Van der Vliet terecht?
“Omdat we een bedrijfswagen zochten. Na 
deskundig advies van Harold hebben we geko-
zen voor een nieuwe Mercedes Vito. Overigens 
is dit al de derde keer dat Harold ons voortreffe-
lijk heeft geholpen.”

Wat maakt dat je telkens weer kiest voor Van 
der Vliet?
Marc: “Het is in de buurt en de service is uitste-
kend. Ik ben een mensenmens en ik doe zaken 
op gevoel. Mijn onderbuikgevoel moet kloppen 
en bij Harold voelde het gelijk vanaf de eerste 
kennismaking goed. Van der Vliet houdt reke-
ning met mijn wensen, ook bij onderhoudsbeur-
ten; die vinden plaats wanneer het mij uitkomt. 
Harold is ons vaste aanspreekpunt en alles 
wordt door hem tot in de puntjes geregeld, wel 
zo prettig!”

Van der Vliet Bedrijfswagens is geves-
tigd in Beek en Donk aan de Haverkamp 12 
(Industrieterrein Bemmer). U kunt Harold van 
der Vliet bellen via 0492-344672. Mailen kan 
ook naar info@vandervliet.biz. Voor alle overi-
ge informatie: www.vandervliet.biz. 

VTI Electro is gevestigd in Beek en Donk aan de 
Rietzangerlaan 23. Marc Vogels is telefonisch 
bereikbaar via 0492-842684 of 06-14195390. 
Voor alle overige info: www.vti-electro.com.
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“Ik ben een mensenmens en doe zaken op gevoel”


