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INTRODUCTIE

Goed gereedschap is het halve werk.
Dit geldt al helemaal als je dit
gereedschap ook nog eens goed en
efficiënt kunt gebruiken. Tijdens jouw
werkzaamheden kom je continue voor
verrassingen te staan.
Je bent creatief en professioneel bezig
om je opdrachten zo goed mogelijk te
vervullen. Het is dan wel zo fijn als je
op locatie gemakkelijk en snel bij het
juist gereedschap of materialen kunt
komen. Je uitrusting moet compleet
zijn.
Om jouw werkzaamheden of die van
jouw medewerkers die op pad zijn
met de bedrijfswagen gemakkelijker
te laten verlopen is het belangrijk om
het wagenpark goed in te richten.
De optimale voorwaarde voor efficiënt
werken is een nette en opgeruimde
bedrijfswagen. Elke kleine ruimte
moet worden ingezet voor, zodat alle
benodigde gereedschappen goed en
veilig kunnen worden vervoerd.
Met een bedrijfswageninrichting zijn
alle gereedschappen netjes
opgeborgen en kun je gemakkelijk en
snel aan het werk. Je kunt je
gereedschap, machines en andere
materialen gemakkelijk opbergen en
ordenen.
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Hierdoor heb je meer tijd voor het
‘echte’ werk en kun je je focussen op
de werkzaamheden die moeten
gebeuren.
De lichtgewicht inrichtingen zorgen
niet alleen voor een mooie,
opgeruimde bus met lange
levensduur. Daarnaast ga je ook nog
eens veilig op pad. Hoe een
bedrijfswageninrichting jouw werkdag
een stuk makkelijk kan maken, lees je
in deze whitepaper. Daarnaast laten
we je een hoop praktijkvoorbeelden
zien, zodat je inspiratie op kunt doen
voor jouw eigen werkzaamheden.

"Goed gereedschap
is het halve werk."
HBI.NL

1. KWALITEIT
Een slechte kwaliteit
bedrijfswageninrichting kan zorgen
voor veel frustraties, extra
werkzaamheden en extra kosten.
Daarom is het van belang dat de
bedrijfswagen inrichting bestaat uit
materialen van de beste kwaliteit.

2. DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een onderwerp wat
voor veel bedrijven tegenwoordig een
belangrijke rol speelt. Je wilt zoveel
mogelijk profijt halen uit de materialen
die je aanschaft. Een goede
bedrijfswageninrichting gaat gemiddeld
10 jaar mee, wat er voor zorgt dat je
gedurende de gehele levensduur van de
auto gebruik kan maken van dezelfde
inrichting.
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EEN GOEDE
BEDRIJFSWAGEN
-INRICHTING IS:
Maximaal te
beladen
Multi-toepasbaar
door speciale
opbouw inrichting
Crash testgecertificeerd
Zorgt voor lager
brandstofgebruik
Resulteert in lagere
onderhoudskosten
Milieuvriendelijke
productie (95%
recyclebaar)

3. VEILIGHEID
Een ongeluk zit soms in een klein
hoekje. Het werken met onveilig
materiaal kan daarbij rampzalige
gevolgen hebben voor zowel de
inzittende als voor de lading.
Onderstaande video laat zien waarom
een crashtest gecertificeerde inrichting
voor jezelf en/of jouw werknemers zo
belangrijk kan zijn. Daarom wordt er in
een goede bedrijfswageninrichting
enkel gewerkt met gecertificeerde
producten.
Zo ben je ten alle tijden veilig en
verantwoord onderweg en aan het
werk!

irritaties van werkend Nederland.
Naast dat het voor irritaties zorgt,
zorgt het ook voor een afname in
kwaliteit en efficiëntie van je werk. Een
bedrijfswageninrichting van hoge
kwaliteit is voorzien van een logisch en
efficiënt opbergsysteem. Wanneer je
gereedschappen en onderdelen
makkelijk te vinden en op te bergen
zijn zorg je voor een fijne en efficiënte
werkomgeving voor jou en je
eventuele medewerkers.

4. EFFICIËNTIE
Een ongeorganiseerde en rommelige
werkplek is een van de grootste
HBI.NL
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-3800 KG
Gemiddeld 3800 KG CO2 reductie
over een looptijd van 4 jaar per
bedrijfswagen.

€ 2000,Gemiddeld 1200 liter brandstofbesparing over de looptijd
van 4 jaar (€1800). Het lichtgewicht ontwerp zorgt ook
voor minder slijtage aan banden, remmen en schokbrekers
(€200 extra besparing). In een periode van 4 jaar bespaar
je dus zo'n €2000 aan brandstof en onderhoudskosten.
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5.
KOSTENBESPARING

Geld besparen klinkt voor een ieder als
muziek in de oren. Door gebruik te
maken van een professionele
bedrijfswageninrichting zorg je direct
voor een aantal “quick wins” als het
gaat om het gebruik van je
bedrijfswagen. We hebben er alvast 3
voor je onder elkaar gezet:
Brandstof/Belasting besparing

Bespaar op brandstof,
belasting, onderhoud en
creëer meer laadvermogen.

Minder onderhoud bedrijfswagen
Het verminderde gewicht zorgt voor
een afnemende slijtage aan de
banden, remmen en schokbrekers.
Meer laadvermogen
Minder gewicht aan materialen zorgt
indirect voor meer laad gewicht en dus
voor een verhoogde efficiëntie!

Door de lichtgewicht inrichting
bespaar je eenvoudig kosten in het
benzine verbruik maar ook op de
wegenbelasting

HBI.NL
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BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN VAN HBI

GESCHIKT
VOOR ALLE
MERKEN
De bedrijfswageninrichtingen
die wij installeren zijn geschikt
voor vrijwel alle merken. Rij jij
een bedrijfswagen van een van
de bovenstaande merken? Dan
kunnen wij je helpen!

GESCHIKT
VOOR IEDERE
BRANCHE
Iedere branche gebruikt de
bedrijfswagen op een andere
manier. Ieder beroep heeft zijn
eigen lading, zijn speciale
gereedschap en zijn eigen
manier van werken.

STANDAARD
INRICHTING EN
MAATWERK

BESTICKERING
& ACCESSOIRES
MOGELIJK

Ons aanbod bestaat uit een
aantal standaard inrichtingen,
maar we bieden ook de
mogelijkheid aan om de
inrichting volledig op maat te
laten maken zodat er aan al je
wensen wordt voldaan.

We bieden allerlei accessoires.
Van vloerlades, tot omvormers,
imperials en Safe-Bumpers. Ook
bieden we de mogelijkheid om
je bus te laten bestickeren voor
een professionele uitstraling.
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"In overleg met servicemonteurs een ideale
maatwerk inrichting gerealiseerd."

CASE: TOYOTA
MATERIAL
HANDLING
Uitdaging:
Het zo efficiënt mogelijk inrichten
van een bus waarin alle wensen van
de monteurs zo goed mogelijk
moeten worden verwerkt.
Oplossing:
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op
meerdere modellen, waarmee elke
soort monteur werd voorzien in zijn
wensen.
Resultaat:
Verhoogde veiligheid bij
uitvoeren werkzaamheden
Verhoogde efficiëntie en
werktempo medewerkers
Professionele visitekaartje voor
het bedrijf
Klik hier voor de volledige case
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"Ik ben blij met HBI als partner van Modderkolk. Vaak ga ik
samen met de monteur, die in de bedrijfswagen moet komen rijden,
naar HBI en dan zorgt HBI voor de perfecte oplossing."

CASE:
MODDERKOLK
Uitdaging:
Het zo goed en efficiënt mogelijk
inrichten van het wagenpark van
Modderkolk
Oplossing:
Meerdere modellen bedrijfswagens
ingericht waar, in samenspraak met
de monteurs, elke keer op werk
specifiek niveau gekeken is naar een
efficiënte en duurzame oplossing.
Resultaat:
Verhoogde veiligheid bij
uitvoeren werkzaamheden
Kostenreductie door efficiënte
inrichting
Verhoogde efficiëntie en werktempo
medewerkers
Klik hier voor de volledige case
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"De voordelen van dit systeem zijn dat het zorgt voor veiligheid en
efficiënt werken. We beleven er elke dag veel plezier van, en met name
de gebruikers, omdat het helemaal naar wens en maatwerk is ingericht."

CASE:
GESSELGROEN
Uitdaging:
Een functionele en efficiënte
opbergoplossing voor de
hovenierssector.
Oplossing:
wij hebben een betaalbaare
opbergoplossing op maat
gerealiseerd die naadloos aansluit op
de wensen van de medewerkers.
Resultaat:
Efficiënter en sneller kunnen
werken
Ideale, functionele oplossing voor
dagelijks gebruik
Duurzame inrichtingen die jarenlang
meegaan.
Klik hier voor de volledige case
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"HBI heeft zich in positieve zin weten te onderscheiden, eenvoudigweg
door ons helemaal mee te nemen in de inrichting van de bedrijfsbussen.
Niet van achter een bureau, maar vanaf de werkvloer samen met ons
belangrijke instrument: de monteurs."

CASE: BOGERS
KOZIJNEN
Uitdaging:
Een werkbaar systeem, waardoor
medewerkers hun werkzaamheden
optimaal kunnen uitvoeren
Oplossing:
In samenspraak met de monteurs
zijn we tot een zeer functionele
oplossing gekomen.
Resultaat:
Ruimte om alle gereedschappen
perfect op te kunnen bergen
Verhoogde veiligheid bij
uitvoeren werkzaamheden
Kostenreductie door efficiënte
inrichting
Klik hier voor de volledige case
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"De voordelen van dit systeem zijn dat het zorgt voor veiligheid en
efficiënt werken. We beleven er elke dag veel plezier van, en met name
de gebruikers, omdat het helemaal naar wens en maatwerk is ingericht."

CASE:
ASSET RAIL
Uitdaging:
Het vinden van een functionele en
efficiënte opbergoplossing voor het
spooronderhoud
Oplossing:
We hebben in overleg met Asset Rail
een maatwerk opbergoplossing
gerealiseerd. De vloerlades in deze
auto zijn al 7 jaar gebruikt en gaan
de volledige levensduur van de
nieuwe auto weer mee.
Resultaat:
Hergebruik van o.a. vloerlades
Verhoogde veiligheid bij
uitvoeren werkzaamheden
Kostenreductie door efficiënte
inrichting
Klik hier voor de volledige case
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OVER HBI

Jouw bedrijfswagen om te toveren tot
een efficiënt ingerichte werkplaats of
magazijn waar je jaren lang zorgeloos
mee op pad kan. We komen graag bij
je langs met onze demonstratieauto
om samen met jou een fantastisch
werkend concept te bedenken.
Uiteraard ben je ook altijd welkom
voor een kop koffie en een informatief
gesprek bij een van onze
verkooppunten.

Ben je benieuwd naar de
mogelijkheden voor jouw
bedrijfswagen of wagenpark?

Neem dan nu contact op en ontdek
vrijblijvend wat een
bedrijfswageninrichting voor jouw
specifieke situatie kan doen.
Compleet aanbod
Persoonlijke aandacht
Maatwerk
Kennis over wet-/regelgeving

gratis offerte aanvragen
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BONUS:

BEREKEN WAT EEN
BEDRIJFSWAGENINRICHTING KOST
VOOR JOUW
SITUATIE
In onze webshop vind je alle
inrichtingen netjes op een rij voor elk
merk en model. Je kunt ook aangeven
voor welke branche jij op zoek bent.
In 3 simpele stappen ontdek jij wat
een inrichting ongeveer kost voor
jouw bedrijfswagen en situatie.
1. Kies jouw merk en type
bedrijfswagen
2. Selecteer jouw branche
3. Ontdek alle mogelijkheden voor
jouw bedrijfswagen

Bekijk jouw oplossing
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