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Van Leeuwen Truckservice en Van der Lee Transport 

versterken relatie 

 

Vianen, 13 november – Transportbedrijf L. van der Lee en Zonen B.V. en 

MAN hebben hun lange-termijnrelatie verder versterkt. Op 7 november jl. 

werden door Van Leeuwen Truckservice vijf nieuwe MAN-trucks afgeleverd 

– de laatste van een serie van twaalf. Met deze reeks afleveringen krijgt 

MAN een aanzienlijk aandeel in het wagenpark van Van der Lee en dat is 

niet voor niets. Tevens werd een drietal Volkswagen Crafters afgeleverd, 

die ingezet gaan worden als servicevoertuigen bij Van der Lee. 

 

Het in Delft gevestigde transportbedrijf Van der Lee en Zonen B.V. is  

gespecialiseerd in tanktransport maar heeft ook nog een afdeling stukgoed en 

special vervoer. Het bedrijf is in het bezit van een uitgebreide vloot inwendig 

gecoate en roestvaststalen tankopleggers, indien gewenst met meerdere kamers 

en in diverse volumes. Het transporteren van chemische vloeistoffen in bulk is 

waar Van der Lee het beste in is.  

 

Deze vorm van transport luistert zeer nauw. Veiligheid speelt uiteraard een 

belangrijke rol, maar ook het type trekker. Bij het transport van chemicaliën wordt 

de trekker-opleggercombinatie tot op de milligram afgewogen: hoe lager het 

gewicht van de combinatie, hoe meer netto lading kan worden getransporteerd. 

Dat is vanuit commercieel oogpunt van groot belang. 

 

Met twaalf nieuwe MAN’s TGX 18.400 4x2 BLS XLX EfficientLine is 

transportbedrijf L. van der Lee en Zonen B.V. verzekerd van gunstige 

onderhouds- en verbruikskosten, strakke en ingetogen voertuigen die bijdragen 

aan een zakelijke uitstraling en efficiënte transportritten. Gezien het 

rijklaargewicht van 7.250 kg weegt de MAN TGX zo’n 225 tot 400 kg minder dan 

zijn directe concurrenten. Dat betekent dat een MAN-trekkercombinatie meer 

lading kan transporteren en de kilometerkostprijs dus per definitie lager is. 

 

Algemeen directeur Frans van der Lee over de relatie met MAN en Van Leeuwen 

Truckservice: “Onze relatie met MAN en Van Leeuwen Truckservice dateert al 

van 2005. Sindsdien is er een vruchtbare samenwerking tussen alle afdelingen 

ontstaan, van onze inkoop en het wagenparkbeheer tot aan de werkplaats van 

Van Leeuwen Truckservice. De totale vloot van Van der Lee telt circa 300 
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trekkende voertuigen, waarvan veertig MAN’s. Gezien de vele voordelen, is MAN 

uitgegroeid tot een toonaangevend merk binnen de vloot van Van der Lee B.V.”. 

 

De vloot van 300 trucks en bijna 450 opleggers wordt deels door Van der Lee zelf 

onderhouden vanuit een drietal werkplaatsen in Nederland en één in België. Op 

iedere eigen werkplaats is een servicevoertuig gestationeerd, om een optimale 

inzetbaarheid van de gehele vloot te garanderen. Voor deze servicevoertuigen 

maakt Van der Lee vanaf nu gebruik van een drietal moderne en schone 

Volkswagen Crafters, die ook geleverd zijn door Van Leeuwen Truckservice. 
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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 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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