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Nieuwbouw MAN Apeldoorn biedt snellere service 

BULTMAN AUTOVERHUUR KIEST VOOR MAN TRUCK & BUS 

 

Apeldoorn, 29 augustus 2012 - De nieuwbouw van MAN Apeldoorn en de 

daarmee gepaard gaande snellere serviceverlening we rpt direct al vruchten 

af: Bultman Autoverhuur heeft mede daarom gekozen v oor de aanschaf van 

twee nieuwe MAN’s TGM.  

 

Voor Bultman Autoverhuur was de goede relatie met de verkoper de redenen om 

over te stappen naar MAN. Daarbij zorgde het nieuwe pand voor het vertrouwen. 

Dave Bultman van Bultman Autoverhuur: “Stilstand van onze huurauto's betekent 

geen inkomsten. Daarom is de snelle service die MAN Apeldoorn biedt voor ons 

erg belangrijk. Bovendien voldoen de MAN's TGM 18.250 waarvoor wij hebben 

gekozen ook zonder het toevoegen van AdBlue al aan de Euro 5-emissienorm. 

Dat scheelt een kleine 1.000 euro per jaar aan extra smeermiddelen. Geweldig 

vind ik ook de ondersteuning van MAN. Een deel van de reparaties doen wij 

immers in onze eigen werkplaats. Onze monteurs lopen mee in het 

opleidingsprogramma van MAN en zij kunnen voor vragen ook te rade bij de 

dealer. Wij zijn zeer tevreden over MAN Apeldoorn en verwachten een langdurige 

en vruchtbare samenwerking.”    

 

Nieuw onderkomen 

De MAN-dealer betrekt 1 augustus het nieuwe, flink grotere pand aan de 

Ecofactorij in Apeldoorn. “Wij zijn uit de huidige locatie aan het Ambachtsveld in 

Apeldoorn gegroeid”, vertelt Fred Onderstal Verkoopleider van MAN Apeldoorn. 

“Ons nieuwe onderkomen nabij de A50/A1 op industrieterrein Ecofactorij heeft 

daarom maar liefst zeven doorrijstraten, in plaats van de vier die we nu hebben. 

Die zijn bovendien dertig meter lang, zodat ook de langere LZV-combinaties 

geheel binnen kunnen staan. Verder hebben we al onze apparatuur, inclusief de 

testbanken, vernieuwd. Bijzonder is daarbij dat we nu beschikken over een 

speciale straat voor onderhoud en reparatie van aardgasvoertuigen.” 

 

Duurzaam 

De nieuwbouw voldoet op het gebied van kwaliteit en efficiëntie aan de laatste 

eisen. Onderstal: “Ook voor wat betreft duurzaamheid zetten we de toon. We 

verwarmen ons bedrijf bijvoorbeeld met een houtgestookte 

verwarmingsinstallatie. Die brandt op zogenaamde ‘pallets’, een uit biomassa 
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geperste schijf ter grote van een hockeypuck, zodat we geen fossiele 

brandstoffen verbruiken en dus CO2 neutraal stoken. Verder is de werkplaats 

voorzien van vloerverwarming. Dit vergt minder energie voor een comfortabel 

werkklimaat. En dankzij onze dertig meter lange straten en het feit dat de 

roldeuren niet meer tegenover elkaar open kunnen staan, houden we de warmte 

ook binnen.” 

 

Het nieuwe pand van MAN Apeldoorn aan de Ecofactorij is per 1 augustus 

operationeel. De officiële opening vindt plaats op 26 oktober en zaterdag 27 

oktober houdt MAN Apeldoorn een open dag.  
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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 automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

verschillende locaties in Europa. 


