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Ton van der Eijk commercieel directeur Van 

Leeuwen Truckservice 

 

Waddinxveen, 30 mei 2013 - Ton van der Eijk versterkt per 1 mei 

2013 het team van Van Leeuwen Truckservice als commercieel 

directeur. In deze functie is Van der Eijk verantwoordelijk voor het 

verder uitbouwen van de positie van MAN en Van Leeuwen 

Truckservice in de regio Zuid-Holland. 

 

Ton van der Eijk gaat zich met name richten op de grotere transportbedrijven in 

Zuid-Holland. Van der Eijk bekleedde jarenlang diverse technische en 

commerciële functies in de truckbranche en is daarom voor velen een bekend 

gezicht. 

 

“Ik heb enorm zin om, samen met het Van Leeuwen team, de 

kwaliteitsproducten van MAN in Zuid-Holland aan de man te brengen. Met 

name bij de grotere trekkervloten zie ik met de MAN TGX Euro 6 en de kwaliteit 

van Van Leeuwen Truckservice mooie kansen”, onderstreept Ton van der Eijk 

zijn ambitie. 

 

Volgens Pieter van Leeuwen, algemeen directeur van Van Leeuwen 

Truckservice heeft Ton van der Eijk de juiste MAN-mentaliteit: “Ton van der Eijk 

heeft een enorme ervaring in de truckbranche en past precies bij ons bedrijf. 

Alert zijn, snel schakelen en meedenken met de klant. Daar gaat het om!”.  

 

Van Leeuwen Truckservice 

Van Leeuwen Truckservice biedt een breed service pakket vanuit twee volledig 

geoutilleerde werkplaatsen in Maasdijk en Waddinxveen. Met ervaren monteurs 

en een brede voorraad originele onderdelen streeft het bedrij f ernaar 

transporteurs elke dag weer de beste service te bieden. Van Leeu wen 

Truckservice is dealer voor MAN-trucks en Volkswagens Crafter. Binnen het 

servicepakket vallen ook trailerservice, Volkswagen Bedrij fswagenservice, 

verhuur van bedrijfswagens en trucks, levering en montage van Continental-

banden, een eigen Truckwash, Euroshell-tankstation en handel in 

smeermiddelen. Van Leeuwen Truckservice is dit jaar ‘MAN Dealer van het 

Jaar’ en viert zijn 40-jarig jubileum.  
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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 i mporteur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen e n 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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