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Thieu van Dorst is MAN-dealer van het Jaar 

Ook ROSIERVANDENBOSCH en Wierda Bedrijfswagens gelauwerd  

 

Leusden, 07 februari 2014 - Drie MAN-dealers zijn dankzij hun uitstekende 

verkoopprestaties, hun servicescore en klanttevredenheid door importeur 

MAN Truck & Bus onderscheiden. Thieu van Dorst Bedrijfswagens B.V., 

gevestigd in Breda, Roosendaal en Goes, is uitgeroepen tot ‘MAN-dealer 

van het Jaar’.  

 

ROSIERVANDENBOSCH, met vestigingen in Schelluinen, De Meern en Tiel, 

mag zich ‘MAN Sales-dealer van het Jaar’ noemen. Wierda Bedrijfswagens 

B.V. met vestigingen in Joure en Drachten is ‘MAN Service-dealer van het 

Jaar’.  

 

Thieu van Dorst Bedrijfswagens  

MAN Truck & Bus heeft de winnaars tijdens een dealerbijeenkomst in 

Rotterdam bekendgemaakt. Thieu van Dorst Bedrijfswagens heeft zijn titel te 

danken aan de zeer goede verkoopresultaten, zowel bij sales als aftersales, en 

een hoge klanttevredenheid. “Joop Meijer, de huidige directeur, heeft het bedrijf 

in 2008 overgenomen. Onder zijn regie heeft het bedrijf zeer stabiele resultaten 

behaald. Ondanks de krimpende economie heeft Thieu van Dorst alleen maar 

zeer goede jaren gekend”, aldus Arnold Hagen, manager Retail van MAN Truck 

& Bus.  

 

ROSIERVANDENBOSCH 

MAN-dealers investeren, en wat blijkt: nieuwbouw betaalt zichzelf terug. Dit 

blijkt ook het geval te zijn bij ROSIERVANDENBOSCH. Deze MAN-dealer zette 

in 2013 een prima verkoopprestatie neer. Het dealerbedrijf noteerde het 

hoogste percentage boven de doelstelling, precies in het jaar dat het in 

Schelluinen een compleet nieuwe vestiging in gebruik nam. Hagen: “Er is een 

flinke groei in marktaandeel gerealiseerd. Ook in deze tijd is de dealer bereid 

om te innoveren en te investeren in mensen, organisatie en huisvesting.” 

  

Wierda Bedrijfswagens 

Wierda realiseerde in 2013 als eerste de omzetdoelstelling onderdelen en zet 

de beste after sales prestatie neer. “Wierda laat door een consequente aanpak 

op onder andere het vlak van apk-loyaliteit mooie stijgingscijfers zien. Het 

bedrijf innoveert continu en kenmerkt zich door een zeer mensgerichte 
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aansturing van het team. Dat leidt tot hoge klanttevredenheid”, aldus Arnold 

Hagen. 

 

Ook dit jaar blijft de MAN-organisatie keihard werken aan de verdere 

verbetering van de verkoopprestaties, de servicescore en de klanttevredenheid. 

De drie MAN-dealers van het Jaar 2014 dienen daarbij als lichtende 

voorbeelden.   

 
 
Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw  samen  met  een  dealerapparaat  van  11 dealers  met  34 vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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