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Dirk Dekelver van AVL Woningbouw bevestigt inlevingsvermogen van Sortimo:

“Een partner die met ons meedenkt. Het resultaat is een nieuw
concept voor onze bedrijfsvoertuigen.”

9 januari 2017 – AVL Woningbouw (Beringen) werd opgericht in 1985. Vandaag is het
uitgegroeid tot hét sleutel-op-de-deur bouwbedrijf in Limburg. Bij AVL (‘Aannemers Van
Limburg’) staat dit echter geenszins voor het opleveren van standaardontwerpen. Voor iedere
klant die met AVL in zee gaat, is er een uniek ontwerp, op maat van zijn behoeften.
“Ons actieterrein strekt zich uit in de driehoek Antwerpen, Brussel, Luik. We bouwen particuliere
ééngezinswoningen, maar zijn ook projectpartner voor de realisatie van verkavelingen en
appartementen”, omschrijft Dirk Dekelver de dagelijkse activiteiten.
Dirk Dekelver is Faciliteiten- en Wagenparkbeheerder bij AVL. We hebben het met hem over de
samenwerking met Sortimo en de realisatie van het concept laadbakken met opbouw en rekken.
“Voor de inrichting van onze bestelwagens doen we bij AVL al een beroep op Sortimo sedert
2009. We zijn gestart met twee voertuigen; dichte bestelwagens die respectievelijk werden
gebruikt voor transport en opslag van elektriciteits- en ventilatiemateriaal op onze werven. In
2011 kwamen daar vier voertuigen met dubbele cabine bij, voor de werfleiding”, aldus Dirk
Dekelver. “Ondertussen hebben we in totaal twaalf bedrijfsvoertuigen rondrijden die werden
ingericht door Sortimo.”
Marktkraamwagens
De meest recente realisatie van Sortimo voor AVL is de inrichting van twee Opel Movano
bestelwagens met dubbele cabine en open laadbak.
“Dat het hier niet ging om een standaarduitrusting, bewijzen de vaak verraste blikken wanneer
we met onze marktkraamwagens op een werf toekomen”, lacht Dekelver. “Toegegeven, dit
ontwerp is eerder ongebruikelijk voor een werfvoertuig, maar het voldoet perfect aan al onze
vereisten. We waren immers op zoek naar een manier om ons ondergronds werk logistiek te
verbeteren, zowel op vlak van laad- en lostijd, gebruiksgemak op de werf, overzichtelijkheid van
het materiaal en gewichtsproblematiek. Sortimo kwam voor elke vraag met een passend
antwoord.”
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Sortimo ontwikkelde een oplossing met open flanken en een speciale dakconstructie met
afdekzeilen. Deze kunnen opengeklapt worden, wat een optimaal overzicht van de laadruimte
geeft en de toegankelijkheid van het materiaal bevordert.
Dekelver: “Eén van onze vereisten was om de laadbakken via de zijkant van het voertuig te
kunnen laden en lossen. Bovendien moeten we wanneer dat nodig is, altijd houten bruggen
kunnen transporteren over de cabine. Ook hier weer, het maximum van de punten voor
Sortimo.”
Het eindresultaat van de door flexibiliteit en nabijheid gekenmerkte samenwerking, is een
degelijke, gebruiksvriendelijke inrichting die voldoet aan de nodige veiligheidsvereisten en die
tegelijk voldoende vrijheid biedt voor potentiële aanpassingen.
“Onze mensen kunnen makkelijker en georganiseerder werken”, zegt Dirk Dekelver, “én onze
bedrijfsvloot heeft er een eyecatcher bij. Een stevige fundering om ook voor mogelijke
toekomstige projecten met Sortimo aan tafel te gaan zitten.”

Voor meer informatie:
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Coördinator – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tel.: +32 (0)2/355.03.70
Fax: +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

