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TrailerPartners en Kögel sluiten strategische 

samenwerkingsovereenkomst 

 

Vianen, 27 maart 2012 – De bij TrailerPartners aangesloten MAN-dealers zijn 

voortaan ook erkend servicepartner voor het getrokken materieel van Kögel. 

Ronald Kroesen, Managing Director Benelux bij Kögel, Paul Doodkorte, 

Directeur Service bij MAN Truck & Bus en Marcel Mous, Product Manager 

Services bij MAN Truck & Bus namens TrailerPartners, bekrachtigden vandaag 

deze overeenkomst . 

 

TrailerPartners is een hoogwaardige, transparante en universele serviceformule 

voor een kostengunstig en volledig onderhoud aan getrokken materieel. Door 

het groeiende aantal MAN-dealers dat voor deze dienstverlening kiest, ontstaat 

een mooi gespreid landelijk netwerk waar zowel kleine als grote vervoerders 

naast het onderhoud aan motoreenheden ook het complete aanhanger- en 

traileronderhoud kunnen onderbrengen. De gesloten overeenkomst met Kögel 

maakt dat de relaties van deze aanhanger- en opleggerfabrikant voor hun 

garantie, onderhoud en reparaties volledig kunnen terugvallen op 

TrailerPartners bedrijven. “Zowel voor de relaties van Kögel als die van MAN 

Truck & Bus betekent dit een verdere verbetering in de totale dienstverlening. 

Binnen deze sector is de ‘One Stop Shopping’ gedachte en het ontzorgen van de 

ondernemer meer en meer gemeengoed geworden en op deze manier sluiten 

wij daar naadloos op aan. Een vervoerder kan zijn complete combinatie bij de 

MAN truckdealer aanbieden voor het totale onderhoud, de reparaties en 

noodzakelijke keuringen. Door al die zaken op een adres te concentreren 

bespaart de vervoerder op uren en kilometers voor uitvoering van deze 

serviceactiviteiten”, legt Paul Doodkorte uit.  Ronald Kroesen voegt daar aan 

toe: “Deze Service partnerschap past goed in ons beleid om onze klanten snel 

van kwalitatief goede service te voorzien. De technici van TrailerPartners zijn op 

en top geschoold in het onderhoud van getrokken materieel en alle 

aanverwante techniek. Deze samenwerking is dus gestoeld op een brede, 

actuele kennis en biedt Kögel-relaties ook de mogelijkheid om dicht bij huis en 
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marktconform het onderhoud op de voorgeschreven en vertrouwde manier te 

laten verrichten. Door het groeiend aantal dealers met TrailerPartners in haar 

servicepakket zal de landelijke dekking alleen maar verder toenemen. 

TrailerPartners geldt voor ons als een professionele en sterke partner, die 

gebruik maakt van originele onderdelen en daarmee ook bijdraagt aan een grote 

betrouwbaarheid van het getrokken materieel.” 

 

TrailerPartners is de formule van MAN Truck & Bus dealers die zich richt op het 

onderhoud en herstel van getrokken materieel. Trailerpartners zal dit jaar nog 

uitbreiden naar minimaal zestien vestigingen. Met TrailerPartners biedt de 

MAN-dealer aan kleine en grote vervoerders de mogelijkheid om naast het 

volledig onderhoud aan de motoreenheid ook alle service-aspecten van het 

getrokken materieel onder hetzelfde dak onder te brengen.  

 

Website:  

www.koegelbenelux.nl 

www.trailerpartners.eu 

www.man-trucks.nl 

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:  

(links op de foto) Dhr. Ronald Kroesen, Managing Director Benelux  

Tel.: 0528 231173 of per e-mail: ronald.kroesen@koegel.com 

(midden op de foto) Dhr. Paul Doodkorte,  Directeur Service MAN Truck & Bus  

Tel.: 0347 363265 of per e-mail: paul.doodkorte@man-trucks.nl 

(rechts op de foto) Dhr. Marcel Mous , Product Manager Services MAN Truck & 

Bus / TrailerPartners  

Tel.: 0347 363233 of per e-mail: marcel.mous@trailerpartners.eu 

 

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. 
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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 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 


