
Bedrijfswagencentrum Eindhoven (voortge-

komen uit MAN Eindhoven en gehuisvest in 

een uiterst modern pand aan De Keten op 

Industrieterrein Acht, red.) bedient de  

bedrijfswagenmarkt vandaag de dag met 

niet minder dan vijf Volkswagen-modellen. 

Frank van de Wiel (accountmanager bij het 

bedrijfswagencentrum, red.) onderstreept 

het belang van dit brede assortiment. “Zo-

wel kleine, middelgrote als grote bedrijven 

kunnen een keuze maken uit de Caddy, 

Transport, Crafter, Multivan of Amarok en 

grijpen bij ons dus nooit mis. Van Rooijen 

Logistiek heeft momenteel negentien Volks-

wagens op de weg; zestien Transporters, 

twee Caddy’s en één Crafter.”

Hoge en betrouwbare kwaliteit 
Op een totaal van zo’n 160 trekkende een-

heden, lijkt de inbreng van het genoemde 

aantal Volkswagens op het aanzienlijke 

wagenpark van Van Rooijen Logistiek op 

het eerste gezicht marginaal. Niets is ech-

ter minder waar, volgens Iwan van de Geer, 

Technisch Directeur bij de Eindhovense lo-

gistieke dienstverlener. “Voor ons specifieke 

transport van medische isotopen in binnen- 

en buitenland (slechts één onderdeel van de 

omvangrijke logistieke dienstverlening van 

het bedrijf, red.), hebben we bewust gekozen 

voor het merk Volkswagen. Niet alleen om-

dat het Duitse merk ons eigenlijk nog nooit 

in de steek heeft gelaten, maar bovenal ook 

omdat de aanvullende service van Bedrijfs-

wagencentrum Eindhoven van zeer hoge en 

betrouwbare kwaliteit is!”

Gebruiksklare aflevering 
Van de Wiel: “Ik ben van mening, dat Van 

Rooijen Logistiek voor ons centrum heeft 

gekozen, omdat wij hen een zogeheten  

‘totaalpakket’ kunnen bieden. Buiten het  

installeren van de – voor het specifieke me-

dicijnenvervoer - wettelijk vereiste loden 

wanden, leveren wij de bestelwagens volle-

De samenwerking tussen beide bedrijven voert inmiddels zó ver terug (begin jaren zeventig, red.), dat mijn beide 

gesprekspartners het bewijs hiervoor slechts kennen uit de overlevering. Het partnership tussen Bedrijfswagen-

centrum Eindhoven en Van Rooijen Logistiek op het gebied van mobiliteit is anno 2011 echter sterker dan ooit.
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goeie zaken magazine voor succesvol ondernemen

dig gebruiksklaar af. Zo verlaten de Volkswa-

gens onze vestiging pas, als alle keuringen 

achter de rug zijn en begrenzen wij het 

voertuig biijvoorbeeld op een maximum 

snelheid van 130 kilometer per uur. Daar-

naast beschikken wij over een hypermoder-

ne service-/reparatie-afdeling. Kortom, Van 

Rooijen Logistiek kan met een gerust hart 

vertrouwen op onze verregaande service.”

Gezamenlijke  
verantwoordelijkheid 
Van Rooijen Logistiek zélf treft als vanzelf-

sprekend ook de nodige veiligheidsmaatre-

gelen en –voorzieningen. Van de Geer: “Hoe 

degelijk ook, wij houden de bestelwagens – 

die allen gemiddeld minstens 200.000 kilo-

meter per jaar rijden – nooit langer dan twee 

jaar op de weg. Daarnaast zetten wij énkel 

zeer ervaren chauffeurs in voor het precaire 

medicijnenvervoer. Bedrijfswagencentrum 

Eindhoven en Van Rooijen Logistiek delen 

dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

als het gaat om de betrouwbaarheid van het 

specifieke medicijnenvervoer.”

Van Rooijen Logistiek ontving de ‘Be Lean and 

Green award’ als één van de innovatieve be-

drijven die hun ambities hebben neergezet, 

om in 2013 een CO2 reductie van 20 procent te 

realiseren. In de vestiging in Turnhout is het 

gehele pand voorzien van zonnepanelen (PV-

installatie), welke niet alleen het eigen stroom-

verbruik sterk reduceert, maar daarnaast ook 

nog eens vierhonderd gezinnen van extra 

stroom voorziet.
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