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Truckdealer houdt in Maasdijk en Waddinxveen oogje in het zeil voor zijn 

klanten 

VAN LEEUWEN TRUCKSERVICE INTRODUCEERT TRUCKPARKING 

 

Vianen, 30 januari 2013 – MAN-dealer Van Leeuwen Tr uckservice 

introduceert Truckparking op zijn vestigingen in Ma asdijk en Waddinxveen. 

Speciaal bedoeld voor transportbedrijven die extra ruimte nodig hebben 

voor hun materieel, maar zelf geen compleet terrein  willen huren. Parkeren 

op onverlichte en onbewaakte parkeervakken binnen o f buiten de 

bebouwde kom is hiermee verleden tijd.  

 

Ruime plekken 

Op het terrein van Van Leeuwen Truckservice zijn diverse parkeerplaatsen 

gereserveerd voor het nieuwe concept Truckparking. Tijdelijk of voor een langere 

periode één of meerdere voertuigen op het terrein van deze MAN-dealer stallen 

is mogelijk. Goed voor de klant, want deze betaalt uiteindelijk alleen voor de 

ruimte die nodig is. De parkeerplaatsen op het terrein van Van Leeuwen 

Truckservice zijn ruim en daarmee geschikt voor bestelwagens, trucks en 

trekkers met of zonder oplegger. Ook manoeuvreren met zwaar materieel kan er 

moeiteloos.  

 

Veilig stallen 

De voertuigen staan op het terrein veilig achter slot en grendel. Het bedrijf maakt 

gebruik van camerabewaking. Bovendien houden op de betreffende 

bedrijventerreinen, Distripark Doelwijk in Waddinxveen en Transportcentrum 

Westland in Maasdijk, ’s nachts beveiligingsdiensten een oogje in het zeil. 

 

40 jaar ervaring 

Van Leeuwen Truckservice biedt ‘full one-stop-shopping’ service vanuit twee 

volledig geoutilleerde werkplaatsen in Maasdijk en Waddinxveen. Met ervaren 

monteurs en een royaal onderdelenmagazijn streeft het bedrijf ernaar 

transporteurs elke dag weer de beste service te bieden. Van Leeuwen 

Truckservice is dealer voor MAN-trucks en Volkswagens Crafter. Binnen het 

servicepakket vallen ook trailerservice, Volkswagen Bedrijfswagen service, 

verhuur van bedrijfswagens en trucks, montage van Continental-banden, een 

eigen wasstraat, Euroshell-tankstation en handel in smeermiddelen. Van 

Leeuwen Truckservice is dit jaar MAN Dealer van het Jaar en viert zijn 40-jarig 

jubileum. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op www.leeuwentrucks.nl. 
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Dit bericht is alleen regionaal verspreid.  

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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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 automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een 

dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 


