“Het is net open huis bij Van der Vliet”
Redacteur: Mariëlle de Beer
Al ruim vijftien jaar verkoopt Harold van
der Vliet van Van der Vliet Bedrijfswagens
zelfstandig jong gebruikte en nieuwe bedrijfswagens. Persoonlijk contact met
klanten en het opbouwen van een langdurige relatie staan bij Van der Vliet voorop.
Waarvoor kun je bij jou terecht Harold?
“We doen alles op het gebied van verkoop,
onderhoud, financiering en schade-afhandeling van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswagens”, vertelt Harold. “We werken
met een klein team. Daardoor zijn de lijnen
kort en direct en ken ik al mijn klanten persoonlijk. Een klant hoeft ons maar te bellen
en alles wordt - desgewenst - uit handen
genomen. We houden ons bezig met onderhoud en reparatie van bedrijfswagens maar
we richten wagens ook op maat en geheel
naar de wens van de klant in. Zo kunnen
we imperials of trekhaken bevestigen en de
wagen spuiten in de bedrijfskleur(en) en/of
beletteren met het bedrijfslogo. De wagen
wordt compleet en fatsoenlijk afgeleverd.
We beginnen altijd met het goed luisteren
naar een klant welk doel de bedrijfswagen
moet dienen. Van daaruit start ons advies.”
Komen je klanten hoofdzakelijk uit
Laarbeek?
“We hebben een groot en trouw klantenbestand in Laarbeek maar we werken ook
landelijk via internet. Wat we terug horen,
is dat onze klanten kiezen voor ons 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 Thijs van
der Ven van ’t Ven Hoveniers uit Beek en
Donk.
Thijs, wat doe je precies?
“Ik ben sinds 2012 zelfstandig hovenier en
houd me bezig met tuinontwerp, tuinaanleg- en onderhoud. Mensen kunnen bij ons
terecht voor alles wat met de (aanleg van
een) tuin te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het aanleggen van een
beregeningsinstallatie of bestrating. Onze
klanten komen uit Laarbeek en omgeving.”

zodat ik mijn gereedschap veilig kan opbergen en daarachter een kiepwagen. Op
die manier hoef ik niet altijd een aanhanger
mee te nemen. Maar andersom ook handig
want bij een grote klus heb ik dan juist extra
laadruimte!”
Hoe ben je bij Van der Vliet terechtgekomen?
“Ik hoorde van Harold via collega-ondernemers en ach, je leest weleens wat in
DeMooiLaarbeekKrant hè... .”

Van der Vliet Bedrijfswagens is gevestigd
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 overige informatie: www.vandervliet.biz.
Hoveniersbedrijf ‘t Ven is gevestigd in Beek
en Donk de Donkersvoortsestraat 6. Voor
informatie of het maken van een afspraak
belt u Thijs van der Ven via 06-12852887

Tot slot Thijs, kun je mensen Van der Vliet
aanbevelen?
“Ik ben er zo heen gereden en kreeg meteen koffie toen ik binnenkwam. Het is daar
net open huis. We raakten gelijk aan de
praat en Harold wist direct wat ik bedoelde.
Het contact is goed en persoonlijk. Ja, echt
een aanrader dus!”

Wat voor bedrijfswagen heb je bij Van der
Vliet gekocht?
Thijs: “Ik heb een jong gebruikte Sprinter
met een nieuwe open laadbak (kipper) gekocht bij Harold. Ik had zelf al een idee van
hoe mijn bedrijfswagen eruit moest komen
te zien. Samen met Harold is dit idee verder uitgewerkt en Harold heeft maatwerk
geleverd. Ik heb nu een bedrijfswagen met
een grote ingebouwde gereedschapskist,
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