
 

MAN Truck & Bus b.v. 

Zuiderinslag 14 

3833 BP Leusden 

 

Voor meer informatie: 

Lia Herzog  

Public Relations MAN 

Tel. + 31 65 1648107 

lia.herzog@pon.com 

 

Frank Siemerink 

Marketing MAN 

Tel. +31 6 10708220 

frank.siemerink@man-trucks.nl  

 

www.man-trucks.nl 

 

 

 

 

 

Leusden, 12.2.2014 

 

Persinformatie 

MAN Truck & Bus b.v.  

 

 

 

Totaalleverancier voor de foodservicemarkt Bidvest 

Deli XL stapt over op MAN 

Gunstig kostenplaatje en Euro 6 geven doorslag 

 

Leusden, 12 februari 2014 - Fooddistributie stelt hoge eisen aan het 

wagenpark. Lage kosten, milieuvriendelijkheid en betrouwbaarheid 

zijn essentiële criteria. Omdat MAN op al deze punten bijzonder 

goed scoort, heeft totaalleverancier voor de foodservicemarkt 

Bidvest Deli XL nu veertien Euro 6-trucks van dit merk aan zijn 

wagenpark toegevoegd. De auto’s worden ingezet voor het 

transport tussen de zestien eigen distributiecentra en voor het 

vervoer van de producten naar de afnemers. Dat zijn onder meer 

horecabedrijven, en catering- en zorginstellingen. 

 

Deli XL, een van Nederland’s meest toonaangevende groothandel en 

totaalleverancier voor de foodservicemarkt, heeft gekozen voor MAN TGM-en 

TGS bakwagens. “De TGM’s gebruiken we voor distributie naar afnemers. De 

TGS-combinaties rijden overdag naar afnemers en pendelen vooral ’s avonds 

en ’s nachts tussen ons landelijke distributiecentrum in Ede en de diverse 

regionale centra”, aldus Jan Willem Gosseling, Fleetmanager bij Deli XL. 

 

Snelle levering 

Punctualiteit staat hoog in het vaandel bij Deli XL. Daarom is betrouwbaarheid 

van het wagenpark van essentieel belang. Gosseling: “We zijn ervan overtuigd 

dat dat bij MAN goed zit. Van doorslaggevende betekenis bij de keuze voor dit 

merk waren vooral Euro 6, snelle levering en total cost of ownership. Op dat 

laatste punt scoort MAN in vergelijking met andere aanbieders zonder meer 

heel sterk.” 

Onderhoud moet naadloos in te passen zijn in de logistieke planning bij Deli XL. 

Daarom heeft de groothandel bij de keuze ook het dealernetwerk van MAN in 

ogenschouw genomen. Gosseling: “Omdat veel trucks in de regionale distributie 

rijden, willen we graag dat dealers dicht bij onze distributiecentra zijn gevestigd. 

Het netwerk van MAN voldoet op dat punt prima, ook als het gaat om planning 

van onderhoud.” 

 

Distributiecentra  
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Deli XL maakt deel uit van The Bidvest Group Limited. Dit is een internationale 

service-, handels- en distributiemaatschappij die op vijf continenten opereert en 

waar meer dan 100.000 mensen werkzaam zijn. Gosseling: “Dagelijks zijn er in 

Nederland ruim 350 vrachtauto’s van ons onderweg. Het vervoer doen we 

grotendeels in eigen beheer. We beschikken over distributiecentra verspreid 

over het land. In Ede is ons landelijke verscentrum voor gekoelde producten 

gevestigd en ook ons landelijke distributiecentrum voor kruidenierswaren. In 

totaal hebben we bij Deli XL in Nederland zo’n 2.000 medewerkers. We 

bevoorraden circa 30.000 bedrijven.” 

 

 

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. 

 

 

 

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 11 dealers met  34  vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen.  MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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