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Verbrugge kiest voor MAN 

     
Verbrugge Internationale Wegtransporten heeft op 1 oktober een order 

geplaatst voor de levering van dertig MAN trucks. Het gaat om voertuigen 

van het type TGX 18.400 4x2 BLS EfficientLine met XLX-cabine en Euro 6-

motor. 

 

De keuze voor MAN was eigenlijk niet zo moeilijk, zo blijkt uit de woorden van de heer 

Adri Meertens, Managing Director van Verbrugge Internationale Wegtransporten. Hij 

legt uit: ‘Ongeveer een jaar geleden hebben we tien MAN voertuigen in onze vloot 

opgenomen. Met een wagenpark van circa 250 voertuigen hebben we ruim voldoende 

vergelijkingsmateriaal om de prestaties te beoordelen. Terugkijkend op onze ervaringen 

met MAN kunnen we wel zeggen dat deze voertuigen uitstekend presteren.’ 

 

Verbrugge  

Verbrugge is met ca. 1.100 medewerkers één van de grootste werkgevers in Zeeland 

en exploiteert onder andere een aantal grote Op- en Overslagterminals in Vlissingen en 

Terneuzen. Volgend jaar wordt in Zeebrugge eveneens een grote terminal geopend. 

Het wagenpark van Verbrugge Internationale Wegtransporten bestaat inclusief 

getrokken materieel uit ca. 800 eenheden. Daarnaast maakt men veelvuldig gebruik van 

een groot aantal vaste charters. Behalve in Nederland beschikt Verbrugge ook in 

andere Europese landen over vestigingen. 

 

Aanzienlijk lagere brandstofkosten 

De eerste serie MAN voertuigen is eveneens uitgerust met het EfficientLine-pakket van 

MAN. Dit zorgt voor aanzienlijk lagere brandstofkosten door optimalisatie van de 

techniek en vermindering van luchtweerstand en wrijving. Ook krijgen de chauffeurs 

extra training en informatie om de voertuigen efficiënter te gebruiken. 

 

Onderhoud 

Het onderhoud aan de MAN trucks wordt gedaan door Garage Verbrugge B.V., 

gevestigd in Terneuzen. De moderne, volledig uitgeruste werkplaats en servicecrew 

verzorgen onderhoud en reparaties – niet alleen aan de eigen voertuigen maar ook aan 

trucks van derden. De voertuigen worden geleverd door MAN dealer Thieu van Dorst 

Bedrijfswagens met vestigingen in Breda, Goes en Roosendaal. De werkzaamheden 
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aan de MAN trucks en voertuigen van derden vindt eveneens plaats in nauwe 

samenwerking met Thieu van Dorst Bedrijfswagens. 

 

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 

 

MAN Truck & Bus b.v. 

Public Relations MAN 

Tel. +31 33 4949987 

 

 

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 automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een dealerapparaat 

van 12 dealers met 35 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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