Persbericht – Communiqué de presse

Pieter De Vidts van installatiebedrijf Pieter De Vidts bvba:

“Het totaalplaatje klopt! Bedrijfswageninrichting met Sortimo is
topkwaliteit van a tot z.”
23 november 2017 – “Ik werk uitsluitend met Duitse producten.” Aan het woord is Pieter
De Vidts, zaakvoerder van de gelijknamige bvba, dagelijks aan de slag in de HVACbranche. “Van mijn gereedschap tot de verwarmingsketels die ik installeer … op vlak van
kwaliteit doe ik geen enkele toegeving. Logisch dan ook dat ik voor de inrichting van mijn
camionette bij Sortimo te rade ging.”

Rolls-Royce
Neen, Rolls-Royce is niet het merk van het bedrijfsvoertuig waarmee Pieter De Vidts naar zijn
klanten rijdt. “Zo omschrijf ik de kwaliteit van Sortimo altijd, als de Rolls-Royce onder de
aanbieders van bedrijfswageninrichtingen. Zo weten mensen meteen wat ik bedoel: het sterkste,
meest duurzame materiaal, vakkundig advies van professionals en maatwerk.”
Zeven jaar geleden ging Pieter De Vidts van start met zijn eigen installatiebedrijf. Ondertussen
telt de onderneming vier medewerkers en drie bedrijfsvoertuigen. “Onze laatste aanwinst, een
VW Transporter, straalt kwaliteit uit en dat allemaal dankzij de inrichting van Sortimo.” De Vidts
lacht: “Wanneer ik bij klanten arriveer, durf ik zonder aarzeling de deuren van mijn camionette
opentrekken. Steeds weer zijn ze onder de indruk van de ordelijkheid.”
Van huis uit
Pieter De Vidts leerde Sortimo al een hele tijd geleden kennen. In het familiebedrijf van zijn
ouders werd reeds met Sortimo gewerkt. “Dat waren indertijd nog de fameuze stalen koffers,”
aldus De Vidts. “Ondertussen is het assortiment uiteraard grondig uitgebreid en geëvolueerd,
maar ook toen al gaf mijn vader de voorkeur aan de onberispelijke kwaliteit.”
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Toch deed Pieter De Vidts in het begin, wanneer de zaak net was opgestart, voor de inrichting
van zijn eerste camionette een beroep op één of andere prijsbreker. “Nooit meer!” Het klinkt
overtuigd. “Het resultaat is een rommelbak, waarin het iedere keer weer zoeken is naar het
juiste gereedschap.” De Vidts gaat verder: “Puur naar de prijs kijken is nooit een goede
raadgever. Sortimo is iets duurder, dat is waar. Maar als je geen tien bakken moet verplaatsen,
telkens je iets uit je camionette moet pakken, levert dat iedere dag en op langere termijn heel
wat tijdwinst op. Tijd die je heel wat nuttiger kan besteden.”
Maatwerk
De afwerking van de Sortimo-inrichting is een echte troef die het dagelijkse werk makkelijker en
efficiënter maakt. Daar heeft de nauwe samenwerking met de Sortimo-specialisten alles mee te
maken. “In eerste instantie heb ik de catalogus zo goed als binnenstebuiten gedraaid. Zo kon ik
snel oplijsten wat ik allemaal nodig had. In het persoonlijke overleg met de vertegenwoordiger
nadien werden de puntjes op de i gezet om van de camionette een praktisch werkinstrument te
maken.”
Pieter De Vidts’ voertuig werd volledig ingericht met Sortimo Globelyst. De perfect geïntegreerde
opbergelementen zijn allemaal robuuste, blauwe L-BOXXen. De originele ontwikkeling van de LBOXX was trouwens het resultaat van een joint venture tussen Sortimo en Bosch.
De uitrusting werd ondertussen nog uitgebreid, onder andere met een MultiPack
gereedschapsrugzak die, zoals De Vidts het omschrijft, “dienst doet als een soort van derde
hand” en bijzonder handig is bij installatiejobs in appartementen en moeilijk bereikbare plaatsen.
“Nog geen seconde heb ik spijt gehad van mijn keuze voor Sortimo,” bevestigt Pieter De Vidts.
“Toch zou ik één zaak anders aanpakken. In plaats van de inrichting aan te kopen, zal ik bij
volgende projecten opteren om de Sortimo inrichting bij in het leasecontract van mijn voertuig op
te nemen.”
De Vidts lacht: “Dat ik voor de volgende camionette opnieuw een beroep zal doen op Sortimo,
leidt geen twijfel. Een volgende samenwerking komt er zeker, maar eerst ga ik op zoek naar een
nieuwe medewerker. Goede techniekers zijn dun gezaaid, dus is het niet meer dan normaal dat
ik hen topkwaliteit geef om mee te werken.”
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