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‘SORTIMO CENTER VAN HET JAAR 2016’:
AWARD GAAT NAAR SANDERSE SYSTEMS UIT ELST
Dit jaar vond voor de tweede keer de uitreiking plaats van de ‘Sortimo Center of the Year’ award. In
Nederland werd Sortimo Experience Center Sanderse Systems B.V. uit Elst verkozen tot Sortimo
Center van het Jaar.
Sanderse Systems B.V. is al vele jaren een gerespecteerd Experience Center van Sortimo Nederland en is
in die hoedanigheid dan ook een waardig opvolger van CargoFLEX uit Venlo, die vorig jaar de award won.
Sanderse Systems heeft al meer dan 20 jaar ervaring als het gaat om het inbouwen van Sortimo
bedrijfswageninrichtingen.
Ruud Sanderse, eigenaar van Sanderse Systems: “Van bij de oprichting 20 jaar geleden heeft Sanderse
Systems zich gericht op de verkoop van Sortimo-bedrijfswageninrichtingen. Daarmee waren wij het eerste
Sortimo Service Center in Nederland, al bestond die naam toen nog niet. We hebben toen bewust gekozen
voor de bekende productkwaliteit van Sortimo. Tot op vandaag hebben we onze visie bepaald op basis van
deze kwaliteit van inbouw én het leveren van service.” Hij gaat trots verder: “Inmiddels werken we met een
team van 15 mensen aan het uitdragen van onze visie en zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend
Sortimo Experience Center. We zijn er dan ook zeer trots op dat onze jarenlange inzet nu door Sortimo
Nederland is bekroond met deze ‘Sortimo Center van het jaar 2016’ award.”
Waardering voor de Sortimo Experience Centers
Sortimo Nederland werkt met een landelijk dekkend netwerk, dat is opgebouwd uit diverse centers
verspreid over het land. Gekwalificeerde centers die allemaal voldoen aan de hoge Sortimo-kwaliteitseisen
op het vlak van productkennis en vakkundigheid bij de inbouw van bedrijfswageninrichtingen. Elke
professionele vakman die zijn voertuig wil laten uitrusten met een veilige én kostenbesparende
bedrijfswageninrichting, is bij één van de Sortimo-centers aan het juiste adres.
Met de jaarlijkse uitreiking van deze award toont Sortimo Nederland zijn erkentelijkheid en waardering voor
de kwaliteit van het werk dat dagelijks in de Sortimo-centers wordt afgeleverd.
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