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Inzet vooral voor gestrande auto’s op wegennet in en rond Amsterdam  

MAN TGL IDEAAL VOERTUIG VOOR AUTOHULPDIENST BERGNET  

 

Leusden, 16 mei 2013 – Autohulpdienst Bergnet zet zes nieuwe MAN’s 

TGL in voor het bergen van gestrande auto’s op wegen in en rond 

Amsterdam. Het is een uitbreiding van de vloot bergingsvoertuigen, die 

nodig is omdat onlangs al het bergingswerk op de ringweg van 

Amsterdam, de A10, is toegewezen aan Bergnet.  

 

“We zijn wat berging op snelwegen bet reft nu de grootste autohulpdienst van 

Nederland”, zegt Sander Vlaar. Hij is directeur -eigenaar van het in 2002 

opgerichte Bergnet. Het  bedrij f is sindsdien flink gegroeid en opereert  vanuit  

vestigingen in Amsterdam-Zuidoost, Blaricum en Almere. “De ring A10 betekent  

een uitbreiding van ons rayon. Verder voeren we bergingswerk uit op delen van 

de snelwegen A1, A4,  A5, A6,  A9 en A27.  Professionaliteit en perfectie in onze 

dienstverlening zijn van meet af aan de speerpunten in ons bedrijf en daaraan 

danken we ook de uitbreiding van ons werkgebied.”  

 

Ruime cabine 

Met de zes nieuwe MAN’s TGL 12.250 is het aantal MAN’s in het wagenpark  

van Bergnet gestegen naar 19 op een totaal van 35 voertuigen. “We hebben 

opnieuw voor MAN gekozen vanwege de ruimte in de cabine. We nemen 

immers vaak niet alleen de gestrande auto mee, maar ook de inzittenden ervan.  

De dubbele cabine van de TGL is achterin voorzien van een bank met vier 

zitplaatsen en evenzoveel gordels. Ik verneem ook van de chauffeurs dat de 

MAN TGL opvalt door zijn comfortabele rijgedrag”, vertelt Vlaar.  

 

Dealer 

Voor Bergnet speelt ook de betrouwbaarheid van de tot dusver ingezette MAN’s  

een belangrijke rol bij  de keuze. “En de service van een goed dealerbedrijf:  

MAN Amsterdam. Die is voor ons ook heel belangrijk. Als autohulpdienst zijn we 

immers 24 uur per dag en zeven dagen in de week paraat  en dan moet je 

kunnen vertrouwen op prima service.”  
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.  
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het  milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse i mporteur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa.  
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