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JET Logistics wordt verkozen tot IVECO-ambassadeur als erkenning voor haar inzet 

voor duurzaam transport 

 

 

Groot-Bijgaarden, 30 mei 2022 

 

 

IVECO heeft JET Logistics verkozen als IVECO-ambassadeur omdat het een nationaal en internationaal 

transportbedrijf is dat het geloof van het merk in aardgas deelt en voor zijn bijdrage aan de bescherming van het milieu 

door hun vloot IVECO-voertuigen op LNG te laten rijden. 

 

JET Logistics, gestart als transportfirma in 1994 is uitgegroeid tot een betrouwbare en gekende partner in de logistieke 

wereld. Het beschikt over een vloot van een 100-tal trucks en een 150-tal trailers. Het bedrijf biedt zijn klanten een 

volledige logistieke service aan op het gebied van transport, warehousing en engineering. Flexibiliteit, innovatie en een 

persoonlijke service zorgen ervoor dat JET Logistics blijft groeien in een zeer concurrentiële markt 

 

Uiteraard spelen ook de chauffeurs een cruciale rol. JET Logistics werkt met eigen “driver coaches” die een groep van 

een 30-tal chauffeurs opvolgen op allerlei vlak. Het volgen van de nodige opleidingen zoals code 95 of een specifieke 

LNG opleiding zijn hier een voorbeeld van.  

 

Stefan Janssen, CEO van JET Logistics, zei: "Ecologisch bewustzijn maakt deel uit van het DNA van ons bedrijf. 

Aan de hand van vooropgestelde KPI's targeten we een lagere CO2-uitstoot, die steeds gemonitord wordt. Alle 

algemene investeringen die we doen, doen we vandaag groener. Zo vervangen we systematisch onze vrachtwagens 

die rijden op diesel, door LNG. Een schonere brandstof voor zwaarder transport, die ervoor zorgt dat we 15% minder 

uitstoten dan voorheen. Maar eveneens onze investeringen  in zonnepanelen en LED verlichting zijn voor ons belangrijk 

om ecologisch ons steentje bij te dragen.  

Momenteel beschikken wij over 20 IVECO LNG trucks en in de komende maanden worden er nog 2 extra 

afgeleverd. Zo blijven wij verder investeren in duurzaam transport!” 

 

Joop van Beek, CFO van JET Logistics, vult aan: "Naast het ecologisch aspect hebben ook financiële elementen 

zoals de verschillende subsidies en de MAUT voordelen in Duitsland een invloed gehad op onze keuze voor LNG. Ook 
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onze sterke aanwezigheid in de chemische sector zorgt ervoor dat ook klanten meer en meer vraag hebben naar 

ecologisch transport.” 

 

Yannick De Ridder, Sales Director IVECO Belgium, verklaarde: "We zijn trots op de samenwerking met 

transportbedrijven die onze toewijding voor ecologische duurzaamheid delen. JET Logistics kiest resoluut voor 

duurzaam transport en meer specifiek voor de IVECO S-WAY trucks op LNG. De uitstekende service van onze IVECO 

dealer Gregoor Trucks draagt eveneens bij aan dit succesvol verhaal.” 

 

Mario Bouwens, Managing Director Gregoor Trucks, vult aan: "Gregoor Trucks focust reeds lange tijd  succesvol 

op de verkoop van Trucks op LNG en wij zijn blij om onze klant JET Logistics te herkennen als ambassadeur in dit 

streven naar duurzaam transport.” 

  

IVECO is een pionier op het gebied van aardgastechnologie met meer dan 20 jaar ervaring en stimuleert de overgang 

naar deze duurzame brandstof in de transportsector. IVECO is marktleider op de Europese markt met meer dan 45.000 

voertuigen op aardgas en is de eerste fabrikant die zware bedrijfsvoertuigen op aardgas op de markt brengt die speciaal 

zijn ontworpen voor internationale langeafstandsroutes. In feite heeft de IVECO S-WAY LNG een uitzonderlijk bereik 

tot 1600 km en is het mogelijk om met bio-LNG een volledig circulair economieproces te bereiken.  
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IVECO is een merk van Iveco Group N.V. (MI:IVG). IVECO ontwerpt, fabriceert en commercialiseert een breed gamma van lichte, medium 

en zware commerciële voertuigen, off-road voertuigen en voertuigen voor toepassingen zoals off-road missies.  

 

Het uitgebreide gamma van het merk omvat de Daily, een voertuig in het 3,3 tot 7,2 ton segment, de Eurocargo van 6 tot 19 ton en in het 

zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-gamma met de on-road IVECO S-WAY, de off-road IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor 

lichte off-roadopdrachten. Daarnaast bouwt het IVECO merk Astra off-roadtrucks, starre en gelede dumpers en speciale voertuigen. 

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie-eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, Oceanië en 

Latijns-Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en service punten in 160 

landen garanderen technische ondersteuning waar voertuigen aan het werk zijn. 
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Voor meer informatie over IVECO, bezoek www.iveco.com 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Marketing Manager Belux 

Dirk-Jan Kempenaers 

dirk-jan.kempenaers@iveco.com 
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