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Nieuw contract voor schadeherstel gehele wagenpark

FleetRepair start samenwerking met afvalverwerker SUEZ
FleetRepair is een samenwerking aangegaan met afvalverwerker SUEZ voor alle
schadeherstelwerkzaamheden aan het complete wagenpark. Hiertoe hebben Richard
Bierhuizen, Fleet Manager SUEZ Nederland, en Armand van Haasteren, directeur
FleetRepair, een contract afgesloten.
Volgens het contract worden alle voorkomende schades aan het wagenpark van SUEZ
Nederland hersteld bij één van de truckschade specialisten in het landelijke netwerk van
FleetRepair. Ook voert FleetRepair periodiek preventieve controles uit aan het wagenpark
van SUEZ Nederland om eventuele schades op te sporen en te herstellen. Doel hiervan is dat
de 1.100 auto’s in de landelijke vloot van SUEZ in topconditie blijven.
FleetRepair en SUEZ Nederland hebben in het contract afgesproken dat de
schadeherstelwerkzaamheden gepaard gaan met minimale kosten en een minimaal
tijdsverlies. De dienstverlening van FleetRepair vindt uiterst efficiënt plaats en heeft
daardoor bij een eventuele schade een minimale stilstand van het voertuig tot gevolg. Dit
moet leiden tot een optimale inzetbaarheid van de auto’s.
Richard Bierhuizen, Fleet Manager SUEZ Nederland: “FleetRepair staat garant voor een
optimale inzetbaarheid van onze voertuigen. Bij schadeherstel staat FleetRepair garant voor
een snelle schadeafhandeling en efficiënt schadeherstel. Zo kunnen wij eventuele stilstand
tot een minimum beperken en de kosten laag houden.”
SUEZ is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in afval- en
grondstoffenmanagement. SUEZ is in Nederland actief met een netwerk van 40 locaties.
SUEZ zorgt voor de inzameling van het afval bij bedrijven, overheden en particulieren. Het
afval wordt afgeleverd bij één van de locaties van SUEZ Nederland, waar het wordt verwerkt,
gesorteerd, gescheiden en – waar mogelijk – bewerkt voor recycling.
www.sita.nl/SUEZ_Nederland.html
FleetRepair is een landelijk dekkend netwerk van truckschade specialisten. Deze staan
garant voor efficiënt schadeherstel aan bedrijfsauto’s en voor een correcte afhandeling. Zij
werken met een schademanagementprogramma dat is gericht op het terugdringen van het
aantal schades en besparing van kosten. www.fleetrepair.nl.

