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Wagenpark uitgebreid met zes MAN-trucks   

 

MAN Zuid-Oost levert VHC Rooswinkel totaal mobiliteitspakket 

 

MAN Zuid-Oost heeft in augustus zes MAN-trucks afgeleverd aan VHC 

Rooswinkel in Roermond. De internationaal opererende horecagroothandel is zo 

tevreden over de MAN-dealer en zijn producten, dat die laatste sinds een aantal 

jaar de totale mobiliteitsoplossing voor VHC Rooswinkel verzorgt.  

 

“Een jaar of drie geleden moesten wij onze tien trucks vervangen”, vertelt 

directeur Patrick Rooswinkel van VHC Rooswinkel. “Bij zo’n aanschaf ga je 

grondig te werk. In aanvulling op het onderzoek dat we hadden verricht naar het 

totale kostenplaatje, heb ik toen zelf ook uitgebreid met enkele MAN-trucks 

gereden. Ze vielen positief op door onder meer de grote mate van comfort. De 

cabine is stil en de automaat schakelt ongekend soepel, ook bij afremmen en 

manoeuvres waarvoor je van de eerste versnelling naar de achteruit schakelt en 

andersom. De keuze viel destijds daarom op MAN en de juistheid van deze 

keuze is in het gebruik daarna bevestigd. Daarom hebben we ons wagenpark 

sindsdien uitgebreid met nog eens zes exemplaren.” 

 

Ideale dienstverlener 

Maar het zijn niet alleen de trucks zelf waarover de directeur van de 

horecagroothandel zo tevreden is. Rooswinkel vervolgt: “MAN Zuid-Oost heeft 

zich in de persoon van senior account manager Roderique Huls ontpopt als een 

ideale dienstverlener. Het bedrijf reageert altijd snel en ze denken met ons mee. 

Daarom hebben we bijvoorbeeld vaste onderhoudskosten afgesproken. 

Bovendien hebben onze logistiek managers een uitstekend contact met de 

technici en de chef-werkplaats van de dealer in Maasbracht.” 

 

Complete wagenpark 

VHC Rooswinkel is zo tevreden over de service van de MAN-dealer, dat het nu 

voor de totale vervoersbehoefte klant is in Maasbracht. “De levering van ons 

complete wagenpark geschiedt nu via Roderique Huls van MAN Zuid-Oost”, gaat 

Rooswinkel verder. “We hebben gekozen voor diverse producten waar Pon 

importeur van is, de personenauto’s van Volkswagens en Audi – maar ook de 

lichte bedrijfswagens van Volkswagen Bedrijfswagens en heftrucks van Motrac.. 

Daarbij zijn al onze voertuigen voorzien van banden van Continental. De merken 

die importeur Pon voert, zijn steengoed, dat bevalt uitstekend.” 



 

One stop shopping 

De horecagroothandel heeft MAN Zuid-Oost en importeur Pon ook het vertrouwen 

gegeven omdat zij geloven in one stop shopping. “Dit fenomeen, waarbij bedrijven hun 

klanten een totaaloplossing bieden, hanteren wij in onze horecagroothandel zelf ook. We 

leveren niet alleen food- en non food-producten, maar we bieden onze klanten een 

totaalconcept met ondersteunende diensten en concepten, zodat de klant het maximale 

rendement kan behalen”, concludeert Rooswinkel.  
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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 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. 
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