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“Harold is met zijn service net zo snel als dat hij hardloopt”
Redacteur: Mariëlle de Beer

Al ruim vijftien jaar verkoopt Harold
van der Vliet aan de Haverkamp in Beek
en Donk zelfstandig jong gebruikte en
nieuwe 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, onderhoud, financiering en schade-afhandeling van jong-gebruikte en nieuwe bedrijfswagens”, 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 alleen 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 bedrijfswagen moet dienen.
Van daaruit start ons advies.”
Wie zijn zoal klant bij jou en waarom
denk je?
“We hebben een groot en trouw klantenbestand 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 ervaringen met Van der Vliet
Bedrijfswagens. Deze week is het de
beurt aan Hans Leenders van Leenders
Roosters uit Beek en Donk.
Hans, wat doen jullie precies?
”Wij maken al meer dan dertig jaar innovatieve varkensroosters. We zijn producent voor de internationale vakhandel
(business to business).”

Wat voor bedrijfswagen heb je gekocht
Hans?
“Een nieuwe Toyota Hilux 4 x 4 voor
spoedleveringen. Wij vervoeren altijd veel
gewicht. Dit besteden we uit aan transportbedrijven maar soms moeten we ook
zelf even snel leveren. Vanmorgen bijvoorbeeld zijn we nog even naar België
geweest. Bij een zware aanhanger hoort
een zware wagen, vandaar.”
Tot slot; waarom naar Van der Vliet
Bedrijfswagens Hans?
“Harold regelt de zaken goed en hij ontzorgt compleet. Eigenlijk is het zo dat hij
met zijn service net zo snel is als dat
hij (hard)loopt”, lacht Hans.

Van der Vliet Bedrijfswagens is gevestigd in Beek en Donk aan de Haverkamp
12 (Industrieterrein Bemmer). U kunt
Harold van der Vliet bellen via 0492344672. Mailen kan ook naar info@
vandervliet.biz. Voor alle overige informatie: www.vandervliet.biz.
Leenders Roosters is gevestigd in
Beek en Donk aan de Everbest 66.
Voor vragen of informatie is Hans
Leenders telefonisch bereikbaar via
0492-465074. Mailen kan ook: info@
leenders.net. Voor alle overige info:
www.leendersroosters.nl.

Hoe ben je in contact gekomen met
Harold van der Vliet?
Hans: “We zijn gevestigd op hetzelfde industrieterrein; dan kom je al vrij snel met
elkaar in contact. Maar los daarvan ken
ik Harold al jaren van het hardlopen. We
lopen allebei bij Runnersclub Lieshout
en zitten samen in de organisatie van
de Bavaria Kings and Queensrun op
Koningsdag in Lieshout.”
Is dit de eerste keer dat je zakendeed
met Harold?
“Nee hoor, ik koop al jaren mijn bedrijfswagens bij Van der Vliet. Het is
makkelijk zo dichtbij.”
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