SHELL TRUCKWASH

“SCHONE WAGENS ZONDER
ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP”

De groene vrachtwagens van Technische Unie zijn goed herkenbare voertuigen in het straatbeeld. Er is ook een heel
reële kans ze tegen te komen, want er zijn dagelijks veel voertuigen van Technische Unie onderweg, overdag, maar ook
’s avonds en ’s nachts. Je zou de vrachtauto’s kunnen beschouwen als ‘rijdende visitekaartjes’. Het is daarom belangrijk
dat ze er netjes uitzien. Willem Kooijman, Technische Unie’s Wagenparkbeheerder Management & Staf Distributie
Overslagpunten, ontdekte dat Shell een effectieve en efficiënte oplossing biedt om de voertuigen schoon te houden.
Kooijman: “Omdat we overal in Nederland bezorgen, is
een landelijk truckwash-netwerk belangrijk voor ons. Dat een
chauffeur kan afrekenen met de euroShell Card is praktisch en
efficiënt. We hoeven geen losse rekeningen of bonnetjes meer
op te nemen in de administratie en alle wasbeurten worden
automatisch gespecificeerd op de brandstofnota. Bovendien
hebben we snel, gemakkelijk en realtime overzicht van alle
wasbeurten via een online dashboard. Indien er drie weken
verstreken zijn na een laatste wasbeurt, krijgt de lokale
manager bericht dat het wellicht tijd is de vrachtauto te wassen.
Maar dat komt niet vaak voor, want onze chauffeurs vinden het
belangrijk om in een schone wagen voor te rijden bij klanten.”

Over de Technische Unie
Technische Unie is de grootste technische groothandel
van Nederland. Met ruim 280.000 artikelen van
meer dan 700 leveranciers is Technische Unie partner
voor de levering van alle installatiematerialen op
het gebied van elektrotechniek, licht, gereedschap,
(luxe) sanitair, verwarming en klimaattechniek. Klanten
kunnen tot ’s avonds 20.00 uur bestellen. Voor het
dagelijks afleveren van gemiddeld ruim 10.000 orders

Tijd- en kostenbesparing
Naast administratieve eenvoud levert Shells truckwash-oplossing
Technische Unie en haar chauffeurs tijdbesparing op. Voorheen
wasten de chauffeurs vaak ofwel op mobiele wasstraten op
de locatie, ofwel onderweg bij een vaste truckwash op de
route. Vooral die laatste optie kon een chauffeur een hoop tijd
kosten; vanwege lange wachttijden kon een wasbeurt soms wel
anderhalf uur duren. “Met Shell Truckwash weten chauffeurs waar
ze onderweg kunen wassen. Indien ze langs een waslocatie
rijden en zien dat er een rij staat, kunnen ze bij een volgende
locatie wassen. Hiermee kunnen wij voorkomen dat het de
chauffeur overuren kost om zijn truck te wassen,” aldus Kooijman.

zijn circa 250 voertuigen beschikbaar. De leidende
marktpositie heeft Technische Unie, opgericht in
1880, naar eigen zeggen onder meer te danken aan
volautomatische orderpicking, online klantenservices
(Technische Unie heeft de grootse webwinkel van
Nederland) en dienstverlening zoals installatielogistiek
(dienstverlening om de logistieke stroom op de
bouwplaats of voor een project volledig te verzorgen).

