SHELL TRUCKWASH: NIET ALLEEN VOOR VRACHTWAGENS

NETBEHEERDER STEDIN PRIJST
HET GEMAK VAN SHELL TRUCKWASH

Een klein jaar terug startte netbeheerder Stedin met het uitrollen van euroShell card en Shell Truckwash binnen
het eigen wagenpark. Het was even wennen, maar de voordelen zijn inmiddels binnen de organisatie duidelijk
doorgedrongen. Als een collega nu aan Senior Inkoper Edwin van Vliet zou vragen of zo’n overstap de moeite
loont als je niet alleen vrachtwagens hebt rijden, zou hij zeggen ‘doen’! “Ook onze bussen en hoogwerkers
blijken namelijk prima te reinigen in een Shell Truckwash.”
Stedin, de onafhankelijke netbeheerder voor de gas- en
elektriciteitsnetten in een aantal (delen van) Nederlandse
provincies, heeft in Nederland circa vijftienhonderd bedrijfs
wagens op de weg. “Enkele tientallen vrachtauto’s en lichte
bedrijfswagens, maar ook personenauto’s en hoogwerkers,
allemaal wit en herkenbaar aan de duidelijke Stedin-huisstijl”,
legt Van Vliet uit. Als netbeheerder zorgt het bedrijf voor
energievoorziening en -transport. Dankzij de activiteiten van
Stedin beschikken ruim twee miljoen consumenten, bedrijven
en overheden 365 dagen per jaar, 24/7 over energie.
“Voor ons is het grote voordeel van Shell Truckwash de centrale
facturering. In een klap waren we af van alle lokale initiatieven
met allerlei lastig gedoe met bonnetjes en jaarafspraken.
Via Shell Truckwash wordt nu elke wasbeurt, van al onze

medewerkers centraal gefactureerd via de tankpas. Dat zorgt
ervoor dat wij onder de streep minder handling hebben, dus
lagere kosten. Minder contractpartijen, minder facturen en één
tarief per type voertuig. Veel duidelijker allemaal en de kwaliteit
van de service is uitstekend. Maar ook het gemak is groot, je
rijdt er zo naartoe. In het begin was het voor onze chauffeurs
soms even zoeken, maar via de website en nu ook via de
Truckwash-app is de dichtstbijzijnde Shell Truckwash snel
gevonden”, aldus Edwin van Vliet.

Er zijn ruim honderd Shell Truckwashes, inclusief de carwashes,
waar personenauto’s maar ook de kleinere bussen doorheen
kunnen, zijn er ruim 180 locaties waar bedrijven als Stedin
terecht kunnen voor het wassen van hun bedrijfswagens.

