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Ruim 100 afleveringen deze week bij MAN Dealer 

Zuid 
 

“Er is tussen kerst en de jaarwisseling door onze mensen keihard gewerkt om 

dit voor elkaar te krijgen”, opent een trotse Martin Koningen zijn verhaal. Als 

directeur van MAN Nederland Dealer Zuid, met vestigingen in Eindhoven, Den 

Bosch, Helmond en Tilburg wil hij dan ook niets weten van negatieve 

doemscenario’s die momenteel over ons land worden uitgestort. “Wij leveren 

deze week op een heel bijzondere manier circa honderd auto’s af. MAN trucks 

zowel als vele verschillende soorten Volkswagen bedrijfswagens. In veel 

gevallen betreft het nieuwe klanten en dat laat zich verklaren door de merken 

die wij vertegenwoordigen en de service die wij daar als dealerbedrijf aan 

toevoegen. Wanneer het om een dergelijk groot aantal nieuw-verkopen gaat is 

het ook leuk om de aflevering eens anders dan normaal aan te pakken. 

Gebruikelijk is dat de verkoper met de auto en een vlaai naar de klant gaat en 

de auto daar aflevert. Wij hebben er voor gekozen om alle nieuwe voertuigen 

rond ons pand in Eindhoven te zetten en daar ieder half uur een klant uit te 

nodigen voor de aflevering van zijn nieuwe auto(‘s). Op het terrein staat een 

oliebollenkraam en die bakt voor alle medewerkers van het betreffende bedrijf 

verse bollen om mee te nemen. Het is werkelijk fantastisch om te zien dat er 

ieder half uur weer een tevreden klant met zijn nieuwe voertuig op pad gaat. 

Ook voor onze medewerkers is dit natuurlijk een heel bijzondere week. Eind 

vorig jaar was het hier best hectisch omdat alles afleverklaar gemaakt moest 

worden om deze week aan een stuk uit te kunnen leveren. Hulde voor het hele 

team!”  

 

Martin Koningen is enthousiast wanneer hij gevraagd wordt naar de 

verwachtingen voor 2012. “Je moet zeer alert reageren op de ontwikkelingen in 

de markt. Die zijn niet altijd even makkelijk, maar door je uiterste best voor een 

klant te doen kun je veel bereiken. Wij hebben een jong en ambitieus 

verkoopteam en zij hebben de juiste ‘tools’ om in de vervoersbehoefte van een 

klant te voorzien. Als eerste is dat het brede gamma. Door de combinatie van 

Volkswagen Bedrijfswagens, beginnend bij de Caddy, via de Transporter naar 

de Crafter en de splinternieuwe Amarok alleskunner, leveren wij ook de totale 

bedrijfswagenlijn van MAN. Dat begint met de compacte TGL en loopt via de 

TGM naar de zware TGS/TGX lijn. Trucks die wij in vele configuraties en dus 

klantspecifiek kunnen leveren. Voeg daarbij de vele serviceconcepten van 
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Volkswagen en MAN op het gebied van leasing, verzekering, in- en opbouw, 

reparatie-onderhoudscontracten en de verlengde openingstijden en je hebt een 

voor de ondernemer interessant totaalpakket te bieden. In het bijzonder die 

verlengde openingstijden spreekt de kleine zelfstandigen met een of enkele 

auto(‘s) bijzonder aan. Zij kunnen bij ons op de avond of op zaterdagmorgen 

terecht voor hun reguliere onderhoud. Hoeven daarmee geen gebruik te maken 

van vervangend vervoer – en nog belangrijker - ze hoeven niet de ene auto uit 

te laden en het tijdelijk in de vervangauto over te laden. Daarbij scoren onze 

producten meer dan prima waar het gaat om de milieuaspecten en ook dat telt, 

met het toenemende aantal milieuzones, steeds zwaarder mee. Wij zijn trots op 

de klanten die voor ons bedrijf kiezen en zullen er altijd alles aan doen om hen 

mobiel te houden. Dat maakt dat klanten tevreden zijn en bij je terugkomen. En 

nog belangrijker: Ze vertellen het door aan anderen en dat verklaart de grote 

aanwas aan nieuwe klanten.”    

-  

 

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 transportefficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk 

programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert. 

Transportefficiency 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 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. 


