“Ik vind het fijn dat hij in de buurt zit!”
Redacteur: Mariëlle de Beer
Aan de Haverkamp in Beek en Donk verkoopt 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 langdurige relatie voorop. Daarom
houdt Harold eens in de zoveel tijd een klein
tevredenheidsonderzoek onder zijn klanten.
Maar eerst stelt Harold zichzelf even voor
en legt hij uit wat hij allemaal voor u kan
betekenen.
Wat doet Van der Vliet Bedrijfswagens?
Harold: “We doen alles op het gebied van
verkoop, onderhoud, financiering en schade-afhandeling van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswagens. We nemen een klant alles
uit handen en werken met een klein team
waardoor de lijntjes kort zijn. Een klant kan
bij ons niet alleen terecht voor onderhoud
en reparatie van de bedrijfswagen maar we
richten de wagen ook op maat en geheel
naar de wens van de klant in. We bevestigen desgewenst imperials of trekhaken, spuiten we de wagen in de bedrijfskleur(en) en/
of beletteren deze met het bedrijfslogo. De
wagen 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.”

Komen al je klanten uit Laarbeek?
“Niet persé. We hebben een groot en trouw
klantenbestand in Laarbeek maar we werken
ook landelijk via internet.”
Onlangs ontving Marco Leenders van H.
Leenders Bouwbedrijf uit Beek en Donk de
sleutels van zijn nieuwe bedrijfswagen uit
handen van Harold van der Vliet. We vragen
hem naar zijn ervaringen.
Allereerst Marco; wat doet Bouwbedrijf H.
Leenders precies?
Marco: “We zijn in 1974 gestart en hebben
al meer dan dertig jaar bouwervaring. We
hebben ons ontwikkeld tot een uitstekend
georganiseerd allround bouwbedrijf dat zich
richt op woning- en utiliteitsbouw, houtskeletbouw en klein- en grootschalig onderhoud
van woningen.”

gekocht met drie zitplaatsen. De cabine is
ingericht voor gereedschap. Harold heeft de
wagen op maat ingericht met een open laadbak met afneembare imperial”, aldus Marco,
“dit is ideaal voor wanneer we bijvoorbeeld
een ladder moeten meenemen, die steekt
anders te ver uit. We hadden een soortgelijke bus maar die was al heel oud. Samen met
Harold hebben we deze oplossing bedacht en
hij heeft de nieuwe bus op maat gemaakt.”
Waarom zou je Harold van der Vliet aanbevelen bij anderen Marco?
“Omdat hij zijn afspraken altijd nakomt,
prijstechnisch conform de markt werkt en
omdat hij heel gemakkelijk is. Harold is gewoon ’n fijne vent!”

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.
H. Leenders Bouwbedrijf is gevestigd te
Beek en Donk aan de Oude Bemmerstraat
9. U kunt telefonisch contact opnemen via 0492-461615 of een mail sturen
naar
info@leendersbouwbedrijf.
nl. Voor alle overige informatie:
www.leendersbouwbedrijf.nl.

Hoe is Harold van der Vliet op je pad
gekomen?
“Ik ken Harold nog van vroeger en ik vind het
fijn dat hij in de buurt zit.”
Heb je al vaker zakengedaan met Van der
Vliet?
Marco: “Jazeker. Harold heeft ons al vaker
voertuigen geleverd; twee bussen en een
vrachtwagentje. Behalve het aankopen regelt Harold ook al het onderhoud van onze
wagens.”
Wat voor soort wagen heb je gekocht?
“Ik heb een nieuwe Volkswagen Transporter
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