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Rijnsburg, 17 december 2013
Betreft: Introductie “TopTruck Rijnsburg”

Geachte heer, mevrouw,
Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met betrekking tot de truck- en
trailerwerkplaats op de bloemenveiling aan de Laan van Verhof 85 te Rijnsburg.
Deze werkplaats is de laatste jaren door Geerlings Mulder Carrosserieën als service-steunpunt in
gebruik geweest.
Een kleine introductie:
In 1996 is Arnold Verhoeven onder de vlag van een gerenommeerd transportbedrijf gestart met het
leggen van de commerciële basis voor een “universele truck- en trailer werkplaats”. Van hieruit is in
2005 Allround Truck en Trailer Service B.V. (ATS) in Lisse opgericht.
Al snel vonden de klanten hun weg naar de werkplaats in Lisse, waar een ploeg van zeven vaste
medewerkers dagelijks voor hen klaarstaat.
Door de grote vraag vanuit de transportsector naar onafhankelijk en objectief onderhoud bedient ATS
inmiddels een zeer gevarieerde klantenkring. Hierbij staan laagdrempeligheid, hoge servicegraad,
meedenken en creativiteit hoog in het vaandel.
De TopTruck-formule:
In 2010 heeft ATS zich aangesloten bij de TopTruck-organisatie. Deze organisatie beschikt over een
netwerk van “universele werkplaatsen” door heel Europa. In Nederland alleen al zijn ruim veertig
bedrijven bij deze organisatie aangesloten. Door deze “kracht van het samenwerken” zijn wij in staat
om u ook onderweg van de juiste service te voorzien.
Daarnaast beschikt TopTruck onder andere over een eigen opleidingscentrum waardoor onze
monteurs altijd op de hoogte zijn van de laatste technische ontwikkelingen.
Kortom: “TOP voor uw TRUCK”!!
Opening werkplaats in Rijnsburg:
De afgelopen jaren zijn wij, ook van buiten ons directe werkgebied, regelmatig door bedrijven
benaderd met de vraag naar “no-nonsense one-stop truck- en trailerservice”. Helaas bleek de afstand
van de standplaats naar onze locatie in Lisse vaak te groot te zijn.
Het beschikbaar komen van de werkplaats op de bloemenveiling in Rijnsburg zien wij dan ook als een
perfecte mogelijkheid om voor u, op de voor u vertrouwde locatie, diezelfde service te gaan verlenen.
Eind februari 2014 opent

TOP TRUCK RIJNSBURG haar deuren.

De werkplaats zal gerund worden door Rob Conijn. Rob is 48 jaar en heeft een veelzijdige staat van
dienst in de truck- en trailersector.
Hij is zijn carrière gestart als monteur bij een truckdealer en een carrosseriebedrijf. Van 1992 tot 2010
heeft hij de leiding gehad over de werkplaats van Berbée - TDG Logistics - Goes Transport in
Hillegom. Sinds 2010 runt hij de werkplaats, de carrosserieafdeling en de spuiterij van Goes Transport
in De Meern.
Door zijn jarenlange ervaring met alle facetten van de trucktechniek kunt u op hem terugvallen voor al
uw technische vragen en problemen.
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Op dit moment wordt de werkplaats inpandig verbouwd en opgefrist en zullen wij op korte termijn met
een team van nieuwe gemotiveerde medewerkers voor u klaar staan. Wij zullen u in de loop van de
komende weken op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
U kunt de ontwikkelingen tevens volgen op onze internetsite www.toptruckrijnsburg.nl.
U kunt bij ons terecht voor:
 Truck- en trailer reparatie/onderhoud
 Keuringen: APK, Tachograaf, CFK, Laadklep
 Koelmotor reparatie/onderhoud
 Laadbakverwarming reparatie/onderhoud
 Laadklep reparatie/onderhoud
 Accessoire opbouw
 Bandenwerkzaamheden
 Schadeherstel/spuitwerk
 Carrosseriewerkzaamheden/constructiewerk
Mocht u tussentijds vragen hebben, of behoefte hebben aan onderhoud of reparatie (eventueel op
locatie), neemt u dan gerust contact op met onze vestiging in Lisse.

Allround Truck en Trailer Service B.V.
atservice@planet.nl / www.allroundtruckentrailerservice.nl
tel. 0252-229666 (24/7) / fax 0252-227006
Z

Achterweg-Zuid 82 , 2161 DZ Lisse
Met vriendelijke groet,
TOP TRUCK RIJNSBURG
Rob Conijn
Bedrijfsleider

Arnold Verhoeven
Directeur

Enkele referenties op de bloemenveiling in Rijnsburg:
 Van der Slot Transport
 Fleurs van den Eijkel
 Rob Waasdorp bloemenexport
 Marcel Warmenhoven bloemenexport
 Jeroen Warmenhoven bloemenexport
 Herman Warmenhoven bloemenexport
 L&M
 Bastrans
 Kees van der Meer Blumengrosshandel
 Arjan de Vries bloemenexport
 Gebr. Noort bloemengroothandel
 Gebr. W. en A. Verboon bloemenexport
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