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MAN en P&O Ferrymasters versterken elkaar 

 

Vianen, 8 januari 2013 – Kleijn Transport en P&O Ferrymasters hebben 

overeenstemming bereikt over de verlenging van een langdurig 

samenwerkingsverband. Ter ondersteuning van de gesloten deal heeft 

Kleijn Transport twee nieuwe MAN TGX 4x2-trekkers aan de vloot 

toegevoegd. 

 

Het in Alblasserdam gevestigde Kleijn Transport is in vijftig jaar tijd uitgegroeid tot 

een gerenommeerd transportbedrijf. De onderneming is gespecialiseerd in zowel 

nationaal als internationaal transport en werkt al ruim twintig jaar samen met P&O 

Ferrymasters – een van de grootste logistieke dienstverleners in Europa. 

 

“De investering in nieuwe voertuigen zegt alles over ons vertrouwen in deze 

langetermijnrelatie. We werken aan gemeenschappelijke doelstellingen in een 

sterk concurrerende markt, waarbij de kwaliteit van het wagenpark een 

belangrijke rol speelt”, aldus Kees Kleijn, directeur van Kleijn Transport. De MAN-

trucks zijn geleverd door dealer P. van der Velden Bedrijfswagens in 

Barendrecht. 

 

Ook Vleming Geerligs, general manager trailer operations bij P&O Ferrymasters, 

is verheugd met de investering in het wagenpark van Kleijn Transport. “Dit is 

andermaal een stap in onze zeer succesvolle samenwerking, die van meet af aan 

is gefundeerd op gezamenlijke initiatieven. Naamsbekendheid en de kwaliteit van 

de dienstverlening zijn van essentieel belang om het vertrouwen van de klant te 

behouden. Kleijn Transport heeft dezelfde doelen eveneens al vele jaren voor 

ogen en realiseert die dankzij continue investering in een kwalitatief hoogwaardig 

wagenpark en met de bewezen betrouwbaarheid van de Nederlandse 

chauffeurs.” 
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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 twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

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

diverse locaties in Europa. 
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