
De ideale bedrijfswagen voor  
onze vakmensen in installatie, 
service en onderhoud 
Een efficiënte indeling én  
een uitstekend visitekaartje



Installatie, service en onderhoud  bij  
Gasservice - Gaswacht
Michiel Mortier is Servicemanager bij Gasservice - Gaswacht. In deze rol houdt hij zich onder andere  
bezig met de aankoop van bedrijfswagens en de inrichting daarvan, dit voor de 48 monteurs in dienst  
bij Gasservice - Gaswacht. De monteurs installeren, onderhouden en voeren servicewerkzaamheden uit 
aan onder andere cv-ketels, airconditioning en warmtepompen. Iedere monteur beschikt over een eigen 
bedrijfs wagen, met een bedrijfswageninrichting die volledig is afgestemd op de werkzaamheden en wensen 
van de betreffende monteur. Elke bedrijfswagen is dus een stukje maatwerk.

Een veilige, efficiënte en schone werkplek
De monteurs beschikken over veel onderdelen en gereedschappen. Een schone, overzichtelijke 
werkplek is essentieel voor de efficiëntie en veiligheid van onze monteurs. We willen dat monteurs 
eenvoudig en snel de juiste materialen vinden en dat deze tijdens het vervoer niet verschuiven, zo 
vergroten we de veiligheid van onze monteurs op de weg en beschadigen onze materialen niet. Dat 
verwezenlijken we met de bedrijfswageninrichting zoals we die met Noord Holland Inbouw hebben 
ontworpen. Nieuw in onze bussen zijn de vloer- en wandbekleding, deze dienen als extra beschermlaag 
voor de auto. Zo ontstaan er geen pitten en deuken meer in de carrosserie én er kan geen materiaal 
meer achter de inrichting verdwijnen.

Een bedrijfswageninrichting samenstellen
De samenstelling van de diverse bussen is als een drieluik. Samen 
met Johan wordt er naar de mogelijkheden gekeken voor de 
inrichting. Vervolgens komen we tot een plan, dat plan wordt 
uitvoerig besproken met de monteur. De werkzaamheden, wensen 
en gewoontes verschillen per monteur. Juist die verschillen worden 
meegenomen in het ontwerp. Daarom komen we elke keer weer tot 
een op maat gemaakte oplossing.

“De bus is essentieel in 

efficiëntie en veiligheid, 
tegelijkertijd is het ook 

ons visitekaartje.”
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Eenvoudig materialen opbergen door grote 
opbergruimtes
Eén van de belangrijkste wijzigingen in onze bedrijfswagens sinds wij deze met Johan van Noord Holland 
Inbouw samenstellen is het gebruik van draadmanden. Wij maken nog steeds veelvuldig gebruik van 
lades, klein en groot. Maar we werken veel met grote stukken PVC en de samenstelling van onderdelen 
veranderd waardoor de verpakkingen groter worden. Grote opbergruimtes zijn daarom belangrijk in onze 
bussen. Daarvoor gebruiken we nu meer grotere slides, soms tot één meter breed, een langgoedbak én 
draadmanden. Dankzij deze elementen is de bus optimaal ingedeeld voor ons gereedschap.

Naadloos instromen in wagenpark 
Wij werken sinds een jaar met Noord Holland Inbouw en we zijn heel 
blij met de samenwerking. Johan is altijd eerlijk in het advies en houdt 
daarbij echt de functie van de bus in gedachten. Zo zijn de aanpassingen 
niet alleen esthetisch, maar voegt ieder onderdeel echt iets toe. 
Iedere bus is maatwerk, wordt compleet opgeleverd en kan naadloos 
instromen in ons wagenpark. Noord Holland Inbouw werkt samen met 
onze autodealer, zodat de nieuwe bus volledig gebruiksklaar is op het 
moment dat wij de oude bus inleveren. Zo staat de auto nooit stil en 
kunnen onze monteurs aan het werk blijven.

“We komen elke keer weer tot een bedrijfswagen

inrichting die écht bijdraagt aan het succes, de veiligheid en 

het werkplezier van onze monteurs.”

“Samen met Noord Holland Inbouw houden we 

rekening met de verschillende wensen en werkzaamheden van 

onze monteurs. Zo krijgt ieder monteur een custom made bus 

die voor hem fijn werkt.”
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