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Nederweert, 22-12-2016 
 
Nu totaal 13 leden 

FleetRepair groeit, nu 17 vestigingen landelijk verspreid 
 
FleetRepair, het landelijk dekkend netwerk van truckschadespecialisten, is gegroeid met 
een nieuw lid tot in totaal 13. Dit nieuwe lid is Smeets Truckherstel in Haelen (Limburg). 
 
Het bedrijf is toegetreden vanwege de uitstekende organisatiegraad van FleetRepair. Het 
netwerk van truckschadeherstelbedrijven kent een professionele uitstraling en geldt als een 
betrouwbaar kwaliteitslabel, zo vindt het toegetreden bedrijf. Verder is FleetRepair in staat 
de aangesloten bedrijven een goede backoffice te bieden. Hiermee is het netwerk een goed 
antwoord op stimulering van schades door verzekeraars. Bovendien heeft FleetRepair een 
steeds betere landelijke dekking. Het netwerk met truckschadeherstelbedrijven telt nu 13 
aangesloten bedrijven in Nederland met in totaal 17 vestigingen verspreid door Nederland. 
 
Nieuw: Smeets Truckherstel 
Smeets Truckherstel in Haelen (Limburg) sluit zich aan bij FleetRepair om zo professioneel 
totaalherstel te kunnen bieden. Het bedrijf houdt zich bezig met schadeherstel en spuitwerk 
aan personenauto’s en trucks, car cleaning, industrieel spuitwerk en de verkoop van auto’s. 
Smeets Truckherstel is al zes jaar exclusief partner voor DAF Trucks in Eindhoven. 
Op dit moment wordt er een tweede, nieuw bedrijfspand gebouwd. Het bestaande 
bedrijfspand wordt aangepast en geprofessionaliseerd, onder andere met nieuwe 
spuitcabines. 
 
“FleetRepair was nog niet vertegenwoordigd in Limburg“, aldus directeur Lucien Smeets. 
“Daarom hebben wij gekozen voor FleetRepair vanwege de efficiënte werkwijze en de 
sturing. Als lid van FleetRepair kunnen wij nu op efficiënte wijze garant staan voor efficiënt 
totaalherstel.“ 
 
Smeets Truckherstel 
Windmolenbosweg 13 
6081 PE Haelen 
www.smeetsautoschadeherstel.nl 
 
FleetRepair is een landelijk dekkend netwerk van truckschade specialisten. Deze verhelpen 
bedrijfsautoschades efficiënt en zorgen 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. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Bo de Muijnck (Marketing & Communicatie) 
bo.demuijnck@fleetrepair.nl – tel. 06-82369656 
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