Fluvius kiest voor robuustheid en veelzijdigheid van de IVECO Daily
IVECO en Fluvius tekenen opnieuw raamcontract van 6 jaar voor de levering van Daily-bestelwagens en
Eurocargo-trucks.
Groot-Bijgaarden,19 mei 2022
Fluvius is in Vlaanderen eerst en vooral een netbedrijf: Fluvius bouwt en beheert overal in Vlaanderen de netten
die elektriciteit, aardgas en openbare verlichting tot bij jou thuis, op kantoor of in de sportclub brengen. Op veel
plaatsen hebben ze ook netten onder hun hoede voor telecommunicatie, riolering en warmte. Fluvius beheert dus
een brede waaier aan nutsvoorzieningen. Om die taken uit te voeren heeft het bedrijf 5.300 werknemers waarvan
er 2.400 dagelijks op weg zijn.
Voor de aankoop van voertuigen volgen zij de wet op overheidsopdrachten. De merken kunnen intekenen op
basis van een e-tendering platform. Wat betreft de bestelwagens heeft IVECO het raamcontract gewonnen voor
de komende 6 jaar. Momenteel rijden er meer dan 600 IVECO-voertuigen rond bij Fluvius.
Filip Van Dorpe, Supply chain - aankoop, legt uit:”Betreft onze bestelwagens zijn wij zeer veeleisend. De
robuustheid is zeer belangrijk gezien onze techniekers werken met zware materialen zoals dieselgroepen of
gasbuizen. Ook het rijcomfort dankzij de automaataandrijving en de nodige veiligheidsinstrumenten zoals
camera’s en sensoren zijn belangrijk.”
Dries Dennequin, Diensthoofd Bedrijfsvoertuigen & Leasingwagens vult aan:”Naast de aankoopprijs zijn ook de
verbruikskost, het onderhoudscontract en de ophaalservice vereisten om met Fluvius samen te werken.
Wij hechten ook veel belang aan het welzijn van onze techniekers. Zo krijgen zij de nodige opleidingen en worden
zij betrokken in het aankoopproces. Een 30-tal van onze chauffeurs zal namelijk het gekozen voertuig eerst
uittesten om te zien of dit voldoet aan hun noden en rijcomfort.”
Kristof Geeroms, Key Account manager bij IVECO verklaarde: ”Reeds vele jaren hebben wij een goed partnership
opgebouwd met Fluvius waarbij naast de verkoop ook een uitstekende service en een blijvende opvolging van
hun IVECO-voertuigenpark zeer belangrijk is.”
IVECO bedankt Fluvius voor deze goede samenwerking!
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Iveco
IVECO is een merk van Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO ontwerpt, produceert en verkoopt een breed scala aan lichte, middelzware en
zware bedrijfsvoertuigen, off-road trucks en voertuigen voor toepassingen zoals off-road missies.

Het brede assortiment producten van het merk omvat de Daily, een voertuig dat het voertuiggewichtssegment van 3,3 - 7,2 ton bestrijkt, de
Eurocargo van 6 - 19 ton en, in het zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-assortiment met de on-road IVECO S-WAY, de off-road
IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor lichte off-road missies. Daarnaast bouwt het merk IVECO Astra off-road trucks, stijve en gelede
dumpers en speciale voertuigen.

IVECO heeft wereldwijd bijna 21.000 mensen in dienst. Het beheert productielocaties in 7 landen in Europa, Azië, Afrika, Oceanië en
Latijns-Amerika, waar het voertuigen produceert met de nieuwste geavanceerde technologieën. 4.200 verkoop- en servicepunten in meer
dan 160 landen garanderen technische ondersteuning waar een IVECO-voertuig ook aan het werk is.
Voor meer informatie over IVECO: www.iveco.com
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