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600ste MAN voor Nabuurs Groep 

Lage verbruikscijfers MAN dragen bij aan realiseren van 

duurzaamheidsdoelstelling 

 

Leusden, 26 juni 2013 – MAN en de Nabuurs Groep hebben een bijzondere 

mijlpaal bereikt. Eén van de grootste logistieke dienstverleners van 

Nederland heeft voor de 600
ste

 keer een MAN-truck in bedrijf genomen. De 

levering van de nieuwe MAN TGX 26.440 6x2/2 BLS in LZV uitvoering vond 

plaats bij importeur MAN Truck & Bus in Leusden. Het was tevens de 

eerste MAN voor Nabuurs in Euro 6- uitvoering. 

 

De Nabuurs Groep is een van de grootste klanten van MAN in Nederland. Het 

familiebedrij f, dat is opgericht in 1962 en is uitgegroeid tot een toonaangevende 

logistieke dienstverlener met 23 vestigingen, heeft al s inds de jaren tachtig een 

goede relatie met MAN.  

“Wij hebben nu 250 MAN’s rijden. Al sinds de jaren tachtig vormen de gunstige 

brandstofkosten en de lage reparatie- en onderhoudscijfers de basis voor onze 

keuze voor MAN”, vertelt directeur Tjebbe Nabuurs.  “Voor een onderneming die 

bovendien enkele jaren geleden een doelstelling heeft neergelegd om de 

uitstoot van CO2 in de periode van 2007 tot en met 2012 met 20 procent te 

verlagen, hebben ook de lage verbruikscijfers van de MAN’s bijgedragen aan 

het realiseren van deze duurzaamheidsdoelstelling.” 

 

Pro-actief 

“Tegenwoordig spelen echter ook andere factoren een rol”, aldus Nabuurs. 

“Vanuit MAN wordt pro-actief meegedacht, er worden passende 

mobiliteitsoplossingen aangedragen en op het  gebied van service zijn wij 

letterlijk op het netwerk van MAN aangesloten. In onze eigen werkplaats 

hebben wij de beschikking over de modernste MAN apparatuur en onze 

monteurs worden door MAN opgeleid. Het is alsof wij een erkende MAN 

reparateur zijn. Ook wat betreft de levering van onderdelen heeft MAN de zaken 

uitstekend voor elkaar. Daarmee kunnen wij onze servicetijden verkorten.”  

 

Feestelijke sfeer 

De levering van de 600
ste

 ‘Nabuurs-MAN’ was een bijzonder moment, zowel 

voor MAN als voor Nabuurs. De overhandiging van de 600
ste

 MAN Truck vond 
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dan ook plaats in Leusden. “Er hing een feestelijke sfeer. De voltallige directie 

van zowel MAN Truck & Bus als de Nabuurs Groep was aanwezig en onze 

gasten kregen een rondleiding over het terrein van MAN”, zegt Freek 

Steinmann, managing director MAN Nederland Dealer BV. “Tevens hebben we 

afgesproken dat we elkaar in de toekomst blijven uitdagen op belangrijke 

thema’s als duurzaamheid en het verbeteren van de service.”  

 

Van Industrieterrein tot winkelstraat 

Nabuurs Groep ontwikkelt en implementeert integrale supply chain concepten 

voor ‘Fast Moving Consumer Goods’ binnen de Benelux. Doel hierbij is het 

vinden van de beste weg om de producten van klanten op de plek van 

bestemming af te leveren. Zo laag mogelijke kosten en tegelijk zo hoog 

mogelijke service en duurzaamheid staan bij dat streven voorop. Met 

warehousing in Nederland en België, geïntegreerde co-packing oplossingen en 

drie distributienetwerken naast elkaar neemt Nabuurs een unieke positie in. 

Nabuurs is een van de weinige logistieke dienstverleners die de combinatie van 

intercompany-transport, distributie naar de retail - en foodservice én stedelijke 

distributie met eigen middelen kan verzorgen. Klanten van Nabuurs zijn onder 

andere Heinz, Friesland Campina, SCA Hygiene Products, Hero, AB InBev, 

Kijkshop en Royal Canin.  

 

Noot voor redactie: 
 

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. 

 

 

 

http://www.ponpersportaal.nl/
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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 i n 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.  

 


