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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. Daarom houdt Harold eens 
in de zoveel tijd een klein tevredenheidsonder-
zoek onder zijn klanten.

Wat doet Van der Vliet Bedrijfswagens?
Harold: “We doen alles op het gebied van ver-
koop, onderhoud, financiering en schade-afhan-
deling van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswa-
gens. We werken met een klein team. Daardoor 
zijn de lijnen kort en direct. Ik ken al mijn klan-
ten persoonlijk. We nemen een klant alles uit 
handen. Een klant kan bij ons niet 
alleen terecht voor onder-
houd en reparatie 
van de 

bedrijfswagen maar we richten de wagen ook 
op maat en geheel naar de wens van de klant in. 
Daarnaast bevestigen we imperials of trekhaken, 
spuiten we de wagen in de bedrijfskleur(en) en/
of beletteren deze met het bedrijfslogo. De wa-
gen wordt compleet en fatsoenlijk afgeleverd. 
Het begint voor ons altijd met het goed luisteren 
naar een klant naar welk doel de bedrijfswagen 
moet dienen. Van daaruit start ons advies.”

Werk je alleen binnen Laarbeek?
“Niet persé. We hebben een groot en trouw 
klantenbestand in Laarbeek maar we werken 
ook landelijk via internet.”

Deze keer is Harold Vereijken van Harold 
Vereijken gereedschappen en verhuur uit 
Mariahout ‘de gelukkige’. Vereijken is sinds 

1992 gespecialiseerd in het verhuren, verkopen 
en repareren van alle denkbare gereedschap-
pen. Ook voor het onderhouden en keuren van 
elektrisch gereedschap ben je bij Vereijken aan 
het juiste adres. “Wij bieden een klant een one-
stop shop en voorzien elke klant van persoon-
lijk advies”, aldus Vereijken.

Harold, hoe ben je bij Van der Vliet 
terechtgekomen?
“Ik kende Harold al van (naam van) vroeger toen 
hij nog in Lieshout zat maar ben erop gewezen 
toen ik met mijn buurman Willy van Lankveld 
aan de koffie zat en vertelde dat ik op zoek ging 
naar een nieuwe bedrijfswagen. Willy heeft al 
zijn bedrijfswagens bij Van der Vliet gekocht en 
in onderhoud en roemde Harold om zijn hoog-
waardige service.”

Was dit de eerste keer dat je zakendeed met 
Harold?
Harold: “Ja, want dit is de eerste officiële be-
drijfswagen die ik heb aangeschaft. Het werkt 
ook een beetje zo onder kleine ondernemers dat 
je elkaar weet te vinden en elkaar iets gunt.”

Wat voor soort wagen heb je gekocht?
“Ik heb een nieuwe Iveco Daily aangeschaft. Ik 
had speciale wensen want de bus moet breed in-
zetbaar zijn bij het bezorgen en ophalen van di-
verse machines en gereedschappen. We hadden 

duidelijk voor ogen hoe we het wilden hebben 
en Harold heeft maatwerk geleverd naar onze 
wens. Hij werkt samen met een aantal specialis-
ten. De Iveco heeft een open laadbak met vouw-
laadklep en is voorzien van een luchtaansluiting 
voor een luchtgeremde aanhanger. Hierdoor 
is het aantal toegestane kilo’s qua vervoer fors 
toegenomen waardoor we meerdere machines 
tegelijk kunnen transporteren. Ideaal voor ons 
want op die manier kan ook één chauffeur op 
pad.”

Laatste vraag: Waarom naar (naamgenoot) Van 
der Vliet Harold?
“Omdat Harold van der Vliet goed luistert naar 
je wensen, daarnaar handelt en service verleent. 
Hij is prima bereikbaar en staat altijd klaar.”

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. 

Harold Vereijken gereedschappen en ver-
huur is gevestigd in Mariahout aan de 
Wilhelminastraat 20c en is telefonisch te be-
reiken via 0499-422126. Mailen kan naar 
info@haroldvereijken.nl. Check voor alle in-
formatie de website www.haroldvereijken.nl 
of loop gerust binnen. U bent dagelijks wel-
kom tussen 07.00 en 18.00 uur en op zaterdag 
tussen 08.00 en 17.00 uur. De koffie staat voor 
u klaar!
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“Harold heeft maatwerk geleverd naar onze wens”


