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NIEUWSTE TECHNIEK EN PROCEDURES IN NIEUWBOUW NEBIM 

State of the art 
truckdealer
Het pand van truckdealer 
Nebim in Venlo was aan 
renovatie toe. Maar door 
een gunstige samenloop van 
omstandigheden kon de Ne-
bim kiezen voor nieuwbouw. 
Dat leidde tot een ultramo-
derne vestiging waarbij op 
het gebied van efficiency en 
duurzaamheid op niets is be-
spaard. Niet alleen het pand 
is vernieuwd, maar ook het 
werkproces. AMT keek zijn 
ogen uit bij dit neusje van de 
zalm op het gebied van truck-
reparatie en onderhoud.
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Nebim was gevestigd aan de haven van Venlo. “Het pand 
had een flinke renovatie nodig, maar het blijft een oud pand. 
Onze voorkeur ging uit naar nieuwbouw. Een klant van ons 
had interesse in de grond vanwege de locatie. We hebben 
in 2011 de verkoop kunnen bekrachtigen en moesten dus 
zelf op zoek naar nieuwe grond. Het plan was om een grote 
vestiging te bouwen, zodat we grotere volumes aankunnen. 
Toen alle ideeën uitgewerkt waren, ontstond de samen-
werking tussen Volvo en Renault. Dat paste perfect in ons 
plan. In 2013 hebben we de activiteiten van de Limburgse 
Renault-truckdealer in Tegelen overgenomen”, zegt Arno 
Roebbers, directeur van Nebim.
Nu is de truckdealer vlakbij de veiling in Venlo gevestigd. 
Alle medewerkers van zowel de Volvo- als de Renault-dealer 
zijn meeverhuisd. “Iedereen kwam in een nieuwe omgeving 
terecht. De verschillende culturen moesten met elkaar gaan 
samenwerken. Dat is goed gelukt. Aan de buitenkant van 
het pand staat zowel Renault als Volvo, maar klanten krijgen 
een Nebim-behandeling. Trucktechnici dragen allemaal een 
overal van Nebim”, zegt Roebbers.
De nieuwe vestiging is afgelopen zomer in gebruik 
genomen. De verhuizing is nu helemaal afgerond. “Beide 
bedrijven hebben een vliegende start gemaakt in het 
nieuwe pand”, zegt Roebbers. “Op dit moment wordt nog 
hard gewerkt aan de integratie van de IT-systemen. Verder 
moet je ook het vertrouwen van je klanten winnen. In janu-
ari hebben we daarom al onze relaties uitgenodigd en een 
open dag georganiseerd. We kregen regelmatig de vraag 
wat de gevolgen voor het uurloon zijn. Dat hebben we niet 
verhoogd. Door nu twee activiteiten in één vestiging onder 

te brengen, hebben we lagere huisvestigingskosten dan 
voorheen. En we besparen op de totale overheadkosten.”

Energiecentrale of dealer?
Uiteraard is er kritisch naar de kosten gekeken bij de nieuw-
bouw, maar Nebim is niet voor de goedkoopste oplossing 
gegaan. Dat bewijzen de 900 zonnepanelen op het dak. De 
dealer koos bewust voor een duurzaam en energiezuinig ge-
bouw. Jaarlijks leveren die panelen 186.000 kWh aan stroom 
op. In de winter is de opbrengst van de zonnepanelen niet 
voldoende en gebruikt Nebim ook stroom van het net, 
terwijl in de zomer de opbrengst zo hoog is dat de dealer 
stroom terug levert. Over een jaar gezien is het gebouw 
energieneutraal.
Ook op het gebied van verwarming heeft Nebim flink 
geïnvesteerd. Het gebouw beschikt over vloerverwarming 
en een luchtbehandelingsinstallatie die gebruik maakt van 
aardwarmte. In de winter wordt het gebouw verwarmd door 
de WKO-installatie (Warmte-Koude-Opslag). In de zomer 
wordt het gekoeld met dezelfde installatie. Aan de uiteinden 
van het gebouw gaan twee 60 meter lange buizen de grond 
in. “Het pand is 83 meter breed, dat is gunstig voor de WKO-
installatie, want de buizen moeten minimaal 75 meter uit 
elkaar geplaatst zijn”, zegt Roebbers. “Na enkele jaren wordt 
het temperatuurverschil tussen de warme en koude bron 
groter.” Maar ook nu profiteert Nebim al van de installatie, 
een extra voordeel van vloerverwarming is dat water dat in 
de werkplaats terechtkomt snel verdampt. Roebbers: “De 
pomp van de WKO-installatie verbruikt relatief veel stroom, 
maar daarvoor hebben we de zonnepanelen op het dak”.
Andere manieren om energie te besparen zijn efficiënte ver-
lichting en lichtsensoren in de werkplaats. Boven elke ser-

Nebim Venlo is Volvo- en Renault-
dealer. Het enorme pand is niet 

alleen praktisch ingericht, maar 
ook duurzaam.

‘BEIDE BEDRIJVEN 
HEBBEN EEN 
VLIEGENDE START 
GEMAAKT IN HET 
NIEUWE PAND’
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Op het dak liggen 900 zonnepa-
nelen die jaarlijks 186.000 kWh 
opleveren. Het pand is daardoor 
energieneutraal.

vicestraat hangen aan weerszijde energiezuinige TL-banen. 
Aan de hand van de hoeveelheid licht die via de roldeuren 
en de lichtbanen in het dak naar binnen komt, passen de 
TL-buizen de hoeveelheid licht in stappen van 10% aan. De 
roldeuren zijn van gehard glas. “Het voordeel is dat het in de 
loop der jaren schoon blijft en dus niet troebel wordt”, zegt 
Roebbers. In de kantoren en werkputten hangen bewe-
gingssensoren, zodat het licht niet onnodig brandt.

Slimme oplossing voor 
speciaalgereedschap
Nebim Venlo beschikt in totaal over tien servicestraten van 
ieder 32 meter lang. Vier daarvan zijn van een put voor-
zien. Twee beschikken over stempelbruggen waarmee de 
bedrijfsautotechnicus complete vrachtautocombinaties kan 
heffen. De overige straten zijn vlak. In de werkplaats maakt 
Nebim geen onderscheid tussen Renault en Volvo. De tech-
nici werken aan beide merken, dat maakt Nebim flexibeler. 
Alle servicestraten zijn dualbrand ingericht. Omdat beide 
merken speciale gereedschappen vereisen ontwikkelde 
Nebim een carrousel in de werkplaats. Roebbers legt uit: 
“Als je de speciale gereedschappen aan een wand hangt, 
moeten de technici die bij de achterste servicestraat aan het 
werk zijn ver lopen en ben je veel ruimte kwijt. Wij wilden de 
gereedschappen in het midden van de werkplaats plaatsen. 
Het moet dus een compact geheel worden. Nu staan er twee 
vierkante carrousels: één voor Volvo en één voor Renault. 

Aan zowel de binnen- als aan de buitenkant hangen speciale 
gereedschappen. Je kunt ze ronddraaien en zo heb je dus 
altijd het juiste gereedschap binnen handbereik”.
Elke bedrijfsautotechnicus heeft een eigen wagen met 

Om te voorkomen dat de trucktechnici ver moeten lopen voor speciaalgereedschap ontwikkelde Nebim twee carrousels. Aan de binnen- en buitenkant 
hangen alle speciale gereedschappen. Dat scheelt ruimte en lopen.
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Behalve trucks verkoopt en onder-
houdt Nebim ook lichte bedrijfs-
auto’s, een groeimarkt.

De nieuwe vestiging beschikt over twee APK-straten. Een daarvan is speci-
aal ingericht voor CNG- en LNG-voertuigen. Die is voorzien van onder meer 
gassnuffelaars.

In totaal heeft het bedrijf tien servicestraten. Vier daarvan zijn voorzien van 
een put. In de put hangen bewegingssensoren om energie te besparen.

standaard gereedschap. Tussen de servicestraten is ruimte 
gereserveerd om de wagens op te bergen. Zo blijft de werk-
plaats geordend.
“De werkplaats nodigt uit om schoon te houden. Hij is licht 
en netjes. Dat willen we zo houden. Na elke klus moet de 
bedrijfsautotechnicus de werkplek schoonmaken en dus 
hebben we een nieuwe schrobmachine aangeschaft”, zegt 
Roebbers. Vanuit de receptie houden de werkplaatschef en 
de servicecoördinatoren het overzicht. In het pand hangen 
camera’s voor de veiligheid en om te zien welke servicestra-
ten vrij zijn.

Veiligheid voorop
De receptie, de kantoren, de wachtruimte en het magazijn 
bevinden zich in het midden van het pand. In het magazijn 
liggen de meeste onderdelen op voorraad. Mocht iets er niet 
zijn dan kan dat binnen drie uur geleverd worden. Links en 
rechts van het magazijn bevinden zich de werkplaatsen. Eén 

APK-straat is volledig afgezonderd van de rest. Die is speci-
aal ingericht voor CNG- en LNG-trucks. “Daarmee richten we 
ons op de toekomst”, zegt Roebbers. “Het aandeel van die 
voertuigen is nog klein, maar om ze in de werkplaats te ont-
vangen moet je aan bepaalde eisen voldoen. De afgezon-
derde APK-straat is daarom voorzien van gassnuffelaars en 

‘JE MOET GOED 
LUISTEREN 
NAAR JE KLANT, 
DAT IS HET 
BELANGRIJKSTE’

Volvo-truck houdt 
onderweg contact met 
de dealer
Volvo biedt verschillende onderhoudscontracten 
aan. Bij het zogenoemde Gold-contract biedt de 
truckfabrikant een 100% uptime garantie aan. Rob 
van Dormolen, director commercial aftersales bij 
Volvo Truck Nederland legt uit hoe Volvo dat doet: 
“Elke Volvo FH en FM is voorzien van een telema-
ticagateway. Dat is een computer met daarin een 
simkaart. Via die gateway kunnen Volvo-dealers ver-
schillende parameters uit een voertuig uitlezen. Dat 
gebeurt niet realtime, maar eens in de twee weken, 
of op het moment dat zich een storing voordoet. 
De gateway verzendt informatie over de batterij, 
luchtdrogerfilter, koppeling en remblokken. Verder 
geeft de computer de kilometerstand, motoruren, 
foutcodes en het brandstofverbruik door. Om het 
gebruik van een truck te monitoren wordt ook 
informatie over het klimaat, het voertuiggewicht en 
de locatie verstuurd”.
Het doel is om trucks zo optimaal mogelijk in te 
zetten. Ongeplande uitval kost immers geld. Aan de 
hand van de data die een dealer in het Volvo-portal 
in kan zien, bepaalt een medewerker wanneer het 
tijd is om een afspraak te maken voor een beurt. 
De dealer neemt contact op met de klant en plant 
een tijdstip in op een moment dat het past in de 
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Negen Nebim-
vestigingen
Nebim Venlo maakt onderdeel 
uit van de Nebim Groep. Die 
telt vier vestigingen in Limburg 
en vijf in België. De centrale 
vestiging bevindt zich in Weert, 
van daaruit wordt de admi-
nistratie voor alle vestigingen 
verzorgd. Nebim Freshpark in 
Venlo richt zich op merkonaf-
hankelijke truck- en trailerser-
vice. De vestiging in Gent heeft 
een professionele spuitcabine 
en verzorgt veel voorkomende 
spuitwerkzaamheden binnen 
de groep.

planning van de klant. De voertuigbeschikbaarheid 
is dan zo hoog mogelijk. Zes weken voor de afspraak 
ontvangt de klant een brief met de afspraken. Een 
week voor de afspraak verstuurt de dealer een e-mail 
en 48 uur voor de afspraak belt een servicecoördina-
tor van de truckdealer naar de klant. “Dan bespreek je 
eventuele bijzonderheden”, zegt Van Dormolen.

Storing onderweg
Mocht er toch een storing optreden, dan kan een 
chauffeur Volvo Action Service (VAS) inschakelen, 
via een druk op de knop in de cabine. De informatie 
van de chauffeur wordt via de gateway naar Volvo 
verstuurd. De chauffeurskaart bevat informatie over 
de nationaliteit, zodat de chauffeur in zijn eigen 
taal te hulp wordt gestaan. Behalve de taal geeft de 
computer ook de locatie en de foutcodes aan VAS 

door. VAS coördineert de hulpverlening en schakelt 
indien nodig een lokale dealer in om de gestrande 
truck op weg te helpen. Dankzij de info die hij via 
VAS beschikbaar heeft kan hij al meteen uitrukken 
met het juiste gereedschap aan boord. Als blijkt 
dat een reparatie langere tijd duurt, zet Volvo een 
vervangend voertuig in. De VAS-knop zit standaard 
in de nieuwste Volvo-trucks. Afhankelijk van de af-
spraken en contracten met de klant zorgt Volvo voor 
ondersteuning. Volvo’s doel is om in Europa bij mi-
nimaal 35% van alle trucks een Gold-contract af te 
sluiten. Nebim heeft met 45% dat doel ruimschoots 
overtroffen. De truck kan ook zelf een signaal aan 
VAS versturen. “Dat komt bijvoorbeeld voor als een 
chauffeur tijdens de rustpauze via een omvormer 
veel vraagt van de batterij, waardoor de spanning te 
laag wordt. VAS ontvangt dan een melding, neemt 
contact op met de dealer en de klant wordt geïnfor-
meerd”, zeg Van Dormolen.
In de toekomst is er met de telematicagateway nog 
veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het 
doorsturen van de gegevens van de oliekwaliteits-
sensor. “De eerste stappen zijn nu gezet. Je moet er 
stap-voor-stap mee verder gaan. Want je moet ook 
echt iets doen met alle data die je ontvangt. Mensen 
moeten er ook trainingen over volgen en ermee 
leren omgaan. De komende tijd doen we ervaring 
op met het huidige systeem. In de toekomst kunnen 
we ook de trucksoftware op afstand updaten”, weet 
Van Dormolen.

De trucks worden in Gent (België) 
geproduceerd. Nebim maakt de 
trucks in de werkplaats klaar voor 
aflevering.

Een chauffeur kan bij problemen via een druk op de 
knop contact opnemen met Volvo Action Service. De 
telematica gateway verstuurt informatie over de con-
ditie van de truck naar de dealer. De dealer kan dan op 
afstand onder meer foutcodes uitlezen.

?meer weten
Volvo FH uitgelicht
Welke technische innovaties 
kent de FH nog meer, behalve 
de telematicagateway? Lees 
het artikel op
www.amt.nl/4-2014

een overdrukleiding. En bij een lekkage gaat het dak vanzelf 
open voor de ventilatie. Het voordeel van zo’n aparte straat 
is dat in geval van een calamiteit je niet de hele werkplaats 
hoeft te ontruimen.”
Binnenkomen in de werkplaats en de kantoren gaat met 
toegangspasjes. “Zo voorkomen we dat chauffeurs de werk-
plaats in lopen. Dat willen we voorkomen uit veiligheidsoog-
punt”, zegt Roebbers. Voor hen is een wachtruimte, die van 
alle moderne faciliteiten is voorzien.
Aan beide uiteinden van het gebouw is een inpandige 
wasplaats voor trucks en een opslag van vloeistoffen en 
diverse afvalstromen. Tot slot is er een separate revisieruimte 
opgenomen in het pand.

One-stop-shopping
Nebim investeert veel in opleiding en training. “In principe 
moeten onze bedrijfsautotechnici alle werkzaamheden aan 
alle merken uit kunnen voeren. Maar omdat de bedrijfsauto-
techniek zich zo snel ontwikkelt, lukt dat niet helemaal in de 
praktijk. Daarom hebben we enkele technici die zich verder 
specialiseren in diagnose en elektronica”, zegt Roebbers. 
“Behalve trucks onderhoudt Nebim ook trailers en koelsys-
temen. Het traileronderhoud vindt voornamelijk bij onze 
vestiging op het Freshpark hier tegenover plaats. Voor dat 
specifieke onderhoud hanteren we aangepaste tarieven, de 
markt vraagt er om”, zegt Roebbers. Een andere belangrijke 
activiteit van Nebim is verkoop, reparatie en onderhoud van 

lichte bedrijfsauto’s. Roebbers verwacht dat de markt van 
lichte bedrijfsauto’s de komende jaren groeit: “Er wordt veel 
via internet besteld. Transporteurs gebruiken busjes om die 
bestellingen bij de consument te bezorgen”.
Voor bandenservice werkt Nebim Venlo samen met een 
bandenbedrijf in de buurt. “De klant brengt een truck naar 
ons of wij halen ‘m op en wij zorgen dat al het noodzakelijke 
onderhoud uitgevoerd wordt. Daarmee bieden we een one-
stop-shopping concept aan en ontzorgen we onze klant. 
Je moet goed luisteren naar je klant, dat is het allerbe-
langrijkste. Zo kun je invulling geven aan de veranderende 
vraag. Klanten zijn alerter op facturen en afwijkingen in het 
systeem. Door goed met je klant te communiceren en op de 
hoogte te blijven kun je je onderscheiden”, zegt Roebbers.
“Steeds meer klanten willen ook vooraf weten waar ze aan 
toe zijn. Euro 6-motoren zorgen dat meer klanten voor on-
derhoudscontracten kiezen. Volvo biedt een uptime belofte 
van 100% aan bij een onderhoudscontract. Ongeplande 
stilstand kost een transporteur veel geld en door een truck 
tijdig te onderhouden of repareren voorkom je dat...” Meer 
over de 100% uptime garantie en het telematicasysteem 
lees je in het kader.
Overigens geldt die uptime garantie alleen voor Volvo en 
niet voor Renault. Maar voor de continuïteit van Nebim is de 
samensmelting essentieel. Het leidt tot meer voertuigen in 
de werkplaats. En dat is precies waarvoor het nieuwe pand 
gebouwd is: grotere volumes.
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