ALLE WASBEURTEN BIJ TRUCKWASH-LOCATIES

OOK VOOR DE LAATSTE 30%
KIEZEN WE VOOR SHELL TRUCKWASH

Als grote en professionele logistiek dienstverlener hecht GVT Group of Logistics grote waarde aan de
uitstraling van haar voertuigen. Om een frequente reiniging te waarborgen wil het management inzicht in
de vorm van een online platform. Shell Truckwash voorziet hierin. Dit is een van de redenen waarom GVT
koos voor de oplossingen die Shell Truckwash biedt. Andere factoren wogen mee bij deze beslissing, zoals
het landelijke truckwash-netwerk met veel locaties, kostenverlaging door een efficiëntere organisatie van
de wasbeurten en administratieve stroomlijning (alle wasbeurten gespecificeerd op de brandstofnota).
“We hebben nu enkele jaren ervaring met Shell Truckwash”,
zegt Wil Versteijnen, Algemeen Directeur van de GVT Group
of Logistics. “Momenteel wordt zo’n 70% van ons wagenpark
gereinigd bij Truckwash-locaties. We willen volledig overstap
pen. Binnenkort ligt dat percentage dus op 100%.” Gemiddeld
worden de trucks van de GVT Group om de veertien dagen
gewassen. “Het online- systeem van Shell Truckwash biedt ons
de ruimte om hier flexibel mee om te gaan. Als een klant van
ons – voor wie wij in zijn huisstijl rijden – wil dat de trucks die
voor hem lading vervoeren één keer per week gewassen
worden, dan is dat simpel aan te passen. We draaien zelf aan
de knoppen. Dat is ook handig als het weer omslaat. Zo kunnen
we direct de frequentie verhogen als wagens sneller vies worden
door pekel op de weg.”

EFFICIËNT EN TRANSPARANT
Het fijnmazige netwerk van Shell Truckwash-locaties in
combinatie met de online bewaking maakt het mogelijk om
het beste moment voor een wasbeurt te kiezen. “We kunnen
een wasbeurt plannen op een leegloopmoment van een
chauffeur. Hij hoeft dan niet aan het einde van de dag zijn
truck te wassen, wat hem tijd en het bedrijf geld scheelt.”
Dat Shell Truckwash goed inzicht biedt, vindt Wil Versteijnen

ook een pluspunt: “We kunnen zien of alle trucks gewassen
zijn volgens de geplande frequentie. Je kunt dat ook gemak
kelijk naar klanten terugkoppelen, zodat je transparant maakt
dat de wasbeurten conform afspraak zijn uitgevoerd. Handig
is ook dat we maar een factuur krijgen. Wij zitten er niet op
te wachten om van Jan en alleman bonnetjes te krijgen.”

GVT GROUP OF LOGISTICS
Gebroeders Versteijnen Transport is in 1957 opgericht door de
heren J.A.G en W.G.M. Versteijnen. In de afgelopen decennia
maakte het bedrijf tal van ontwikkelingen door. Vooral de jaren
tachtig en negentig brachten vergaande professionalisering.
GVT Group of Logistics heeft een sterke marktpositie veroverd
als trimodale ketenregisseur. De groep beschikt, naast een groot
en modern wagenpark, ook over inlandterminals voor schepen,
een treinterminal en 150.000 vierkante meter aan logistieke
opslagruimtes. GVT Group is actief in heel Europa, met een
accent op multimodale distributie in de Benelux.

