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Al ruim vijftien jaar verkoopt Harold van 
der Vliet aan de Haverkamp in Beek en 
Donk zelfstandig jong gebruikte en nieu-
we bedrijfswagens. Persoonlijk contact 
met klanten en het opbouwen van een 
langdurige relatie staat bij Van der Vliet 
Bedrijfswagens voorop. 

Harold, wie kan bij jou terecht?
“Iedereen kan bij ons terecht. We doen 
alles op het gebied van verkoop, onder-
houd, financiering en schade-afhandeling 
van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswa-
gens”, vertelt Harold. “We werken met 
een klein team, de lijnen zijn kort en ik ken 
al mijn klanten persoonlijk. We nemen een 
klant alles uit handen; ¬we zorgen niet al-
leen voor onderhoud en reparatie van de 
bedrijfswagen maar we richten de wagen 
ook geheel naar de wens van de klant in. 
Zo bevestigen we imperials of trekhaken 
en spuiten/beletteren we de wagen in de 
bedrijfskleur(en) of met het bedrijfslogo. 
Het begint voor ons altijd met het goed 
luisteren naar een klant welk doel de bed-
rijfswagen moet dienen. Van daaruit start 
ons advies.”

Wie zijn zoal klant bij jou en waarom denk 
je?
“We hebben een groot en trouw klan-
tenbestand in Laarbeek maar we werken 
ook landelijk 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 ervar-
ingen met Van der Vliet Bedrijfswagens. 
Deze week is het de beurt aan Jan van der 
Sangen van Machinaal Timmerbedrijf Van 
der Sangen uit Beek en Donk.

Jan, wat doen jullie precies? 
”Wij maken kozijnen, ramen, deuren en 
trappen voor aanbouw-, nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. We leveren zowel aan 
particulieren als aan bedrijven in Laarbeek 
en omgeving.”

Hoe ben je in contact gekomen met Harold 
van der Vliet?
Jan: “Ik werd door een klant van me 
gewezen op het bestaan van Van der Vliet. 
Ik heb gelijk contact gezocht en een af-
spraak gemaakt. Dit was de eerste keer dat 
ik zaken heb gedaan met Harold.”

Wat voor bedrijfswagen heb je gekocht 
Jan?
“Een nieuwe Iveco Daily met maatwerk 
opbouw. Onze wens was een open laad-
bak en montage van een laadkraan op de 
achterzijde van het chassis te realiseren 
om makkelijk rondom te kunnen lad-
en en lossen, ook in combinatie met een 
aanhangwagen.”

Hoe ben je tot dit ontwerp gekomen?

Jan: “Samen met Harold. Ik heb mijn 
wensen kenbaar gemaakt en Harold heeft 
ons geadviseerd. Ik heb hele goede uitleg 
gehad.”

En tevreden over de gang van zaken? 
“Zeker weten”, besluit Jan, “niet alleen 
over het maatwerk dat Van der Vliet heeft 
geleverd maar ook over de persoonlijke 
manier waarop Harold mij heeft geholpen. 
Ik ga klanten zeker doorverwijzen!”

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. 

Machinaal Timmerbedrijf Van der Sangen 
is gevestigd in Beek en Donk aan de 
Donkersvoortsestraat 5. Voor vragen of in-
formatie is Jan van der Sangen telefonisch 
bereikbaar via 0499-423123 of 06-30287072.

“Ik heb hele goede uitleg gehad”
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