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Complete MAN-organisatie nu Erkend Duurzaam  

11 Nederlandse dealers met 34 vestigingen behalen BOVAG ED-

certificaat 

 

Leusden, 4 december 2013 - Duurzaamheid en oog voor een gezond 

leefklimaat staan bij MAN hoog in het vaandel. Het is niet alleen de eerste 

truck- en busfabrikant die dit jaar zijn volledige gamma met Euro 6-

motoren kon leveren. Nu heeft ook de volledige MAN-dealerorganisatie in 

Nederland het BOVAG Erkend Duurzaam certificaat behaald. De 11 MAN-

dealers, die samen 34 vestigingen hebben, beantwoorden aan de normen 

en eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

 

“Het behalen van het Erkend Duurzaam certificaat is de kroon op een 

maandenlang proces”, zegt Arnold Hagen, manager Retail bij importeur MAN 

Truck & Bus in Leusden. “Al onze dealers zijn de afgelopen tijd gescreend aan 

de hand van een zeer nauwgezette duurzaamheidsscan van BOVAG. Daarbij 

zijn talrijke facetten onder de loep genomen. Energieverbruik en -management, 

afvalscheiding, veiligheid op de werkvloer en milieumanagement moeten 100 

procent aan de gestelde eisen voldoen. En op alle fronten in de bedrijfsvoering 

en bij alle medewerkers moet MVO in denken en doen geborgd zijn om in 

aanmerking te komen voor de certificering.” 

 

Groot belang 

MVO is vandaag de dag van groot belang. Het certificaat van BOVAG is naar 

de markt toe een tastbaar en vooral transparant bewijs hoe MAN duurzaam 

ondernemen heeft geregeld. “In de transportwereld en in de bouw, waarin veel 

van onze klanten actief zijn, is dit steeds meer een issue. Die hebben ook een 

duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, omdat hun opdrachtgevers er om vragen. 

People, Planet en Profit zijn daarin drie pijlers. Alle maatregelen in het bedrijf 

moeten deze elementen versterken. Mens en klimaat worden er beter van en 

bedrijfskosten gaan omlaag, onder meer dankzij een lager energieverbruik. En 

dat leidt weer tot scherpe onderhoudstarieven, waardoor MAN met zijn service 

een concurrerende marktpositie kan vasthouden.” 

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 

http://www.euro6.nl/default/home/
http://www.euro6.nl/default/home/
http://www.bovag.nl/over-bovag/erkend-duurzaam
http://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 importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive 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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