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1932
Pake Veenema op het schip. 

1994
Opening Texaco Oppenhuizerweg.

1966
Vader Catharinus Veenema 
bij het eerste tankstation. 

2010
Oude Oppenhuizerweg 83, Sneek.

1989
V.l.n.r.: Lutzen Faber, Harold, 
Freddy en Arnold Veenema.

2021
De vrachtauto’s van Veenema rijden 

door heel Nederland.

Het is crisistijd en van iedereen in de maatschappij, dus 
ook van ondernemers en werknemers, wordt veel gevraagd 
en men probeert zich aan te passen aan de nieuwe 
realiteit. Hiermee bedoelen wij natuurlijk de huidige 
coronacrisis als eerste, maar ondertussen spelen op de 
achtergrond de klimaat-, stikstof- en pefassperikelen ook 
nog altijd een grote rol voor veel ondernemers.

Als familiebedrijf hebben wij in de historie van ons ruim 
honderdjarig bestaan al meerdere diepe dalen, vaak gepaard 
gaande met grote veranderingen, meegemaakt en dit zal 
zich in de toekomst blijven herhalen, ook dát is een realiteit. 
Gelukkig werd een diep dal ook altijd weer opgevolgd 
door betere tijden en nieuwe kansen, 
alwéér een realiteit!

Aangepast ondernemen

veenemaolie.nl
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Niets in deze uitgave mag worden gekopieerd zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. De gegevens in deze uitgave zijn met 
zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid kan echter geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard. De uitgevers achten zich 
slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Onze grootvader kreeg in de vroege jaren 
dertig van de vorige eeuw tevens te maken 
met een diepe economische crisis in 
combinatie met snelle veranderingen in de 
vorm van snel opkomend gemotoriseerd 
vrachtvervoer. Hij moest zijn onderneming 
aanpassen van vrachtvervoer onder zeil 
(onder andere de toenmalige brandstof 
turf) naar petroleumverkoper met een 
handkar in Sneek.

De volgende generatie, zoon Catharinus, 
moest zich eveneens aanpassen doordat 
heel Nederland in de jaren zestig binnen 
een kort tijdsbestek van een kleine tien 
jaar massaal aangesloten werd op aardgas 
en de Nederlandse Huisbrandolie en 
petroleummarkt vrijwel verdween. Er werd 
omgeschakeld naar motorbrandstoffen, 
waarna kort daarop de eerste 
oliecrisis uitbrak.

En nu zijn wij bij de huidige generatie 
van ons familiebedrijf Veenema olie 
beland. Met ‘familiebedrijf’ bedoelen wij 
natuurlijk ook alle medewerkers die hier 
een bijdrage aan geleverd hebben en dat 
nog steeds doen! Dankzij de combinatie 
van kennis, ervaring, betrouwbaarheid 
en kwaliteit hebben wij samen met onze 
medewerkers (tegenwoordig horen wij 
steeds meer ‘Team Veenema’) in de loop 
der jaren een familiebedrijf opgebouwd 
wat nog steeds continu in beweging is met 
een kenmerkende open en no-nonsense 
cultuur. Maar natuurlijk bepalen wíj 

uiteindelijk niet hoe wij ervaren worden, 
maar onze afnemers en relaties.

Midden in de genoemde crisissen passen 
wij ons als team aan en ondernemen en 
werken wij op een geheel andere wijze dan 
pre-corona, terwijl de energietransitie in 
volle gang is. Door deze energietransitie zijn 
alternatieve brandstoffen ‘hot’ en leveren 
direct minder emissie op en daarnaast 
is de potentiële CO2-reductie van deze 
brandstoffen interessant voor veel sectoren.

Het zijn uitdagende tijden en wij zijn onder 
de indruk van het aanpassingsvermogen 
van onze medewerkers en tevens van 
collega-ondernemers om ons heen. Wij 
zijn en blijven zeer positief over de nabije 
toekomst en zien als team meer dan 
voldoende kansen  en mogelijkheden om 
aangepast ondernemend een eventuele 
volgende uitdaging weer het hoofd 
te bieden. 

Lees meer over dit alles, en meer, in dit 
eerste nummer van ons nieuwe magazine 
‘De jongens van Veenema’ Met gepaste 
trots wensen wij u veel leesplezier bij 
deze eerste editie.

“De jongens 
        van Veenema”
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ciliteiten voor de bemanningen van de schepen 
zijn. Verder watersportwinkels, zwembad, hotel 
en horeca, alsook alles voor het schip zelf.  
Winterbergingen en werkplaatsen er om-
heen. En natuurlijk brandstofpompen 
op elke jachthaven en zo hebben 
wij een connectie met Veenema”, 
vertelt Barber de Vries.

En Tjitze Hoekstra, jullie 
bedrijf, voor wie het nog niet 
weet, wat doen jullie?
Tjitze Hoekstra: “Hoekstra is een lo-
gistieke dienstverlener, die zijn werkge-
bied in Nederland en België heeft, met Duits-
land als grensgebied. Wij vervoeren breekbare 
en afwijkende goederen waarbij wij bij heel 
veel particulieren thuiskomen. Dat is een tak 
van de sport die wij bedrijven. Dan hebben we 
nog warehousing, het opslaan van goederen die 
later worden verkocht en gedistribueerd. Ver-
der doen we verhuizingen en daardoor kennen 
veel mensen ons bedrijf.”

Herman, wat voor connectie hebben jullie 
nu specifiek met de Jongens van Veenema?
“Zolang ik mij kan heugen betrekken wij de 
brandstof van Veenema”, weet Herman de 

Vries. “De connectie is dat wij beiden een 
familiebedrijf zijn; er zijn dus veel raakvlakken 
en dat merk je ook. We kennen elkaar allemaal. 

Niet dat we de vloer bij elkaar platlopen, 
maar de lijntjes zijn zeer kort. Iets wat 

wij als prettig ervaren. Het succes 
in de lange samenwerking zit in 
het wederzijds vertrouwen en 
de laagdrempeligheid die wij 
hebben.”

Barber de Vries, de zus van 
Herman, vult haar broer aan: “Op 

de plek waar Veenema haar kantoor 
gebouwd heeft, aan de Houkesloot, 
hebben wij de onderste verdie-
ping van dat pand gehuurd als 
een soort van verlengstuk van 
onze watersportwinkels op de 
jachthavens. Wij zitten dus 
met onze Skipswinkel aan de 
Houkesloot, dat is de enige plek 
waar wij een winkel hebben.”

CONNECTIE ALS  FAMILIEBEDRIJF
Dat er als familiebedrijf een connectie is, 
beaamt Tjitze Hoekstra meteen. “Bij de Veene-
ma’s is er een driehoofdige familiaire directie, 

bij Hoekstra vormen mijn vrouw Christien en ik 
de directie. De jongens van Veenema zitten er 
altijd bovenop, dat is wel kenmerkend voor een 
familiebedrijf. Korte lijntjes en nooit lang op 
antwoord hoeven wachten als je vragen hebt. 
En ook nog eens buiten de kantoortijden als 
het moet. Wij bedenken ook wel eens wat ná 
kantoortijd.“

Welke brandstoffen worden er door de fa-
miliebedrijven van De Vries en Hoekstra van 
de Veenema’s betrokken?
“Hoofdzakelijk de diesel”, antwoordt Tjitze 
Hoekstra als eerste. “Wij hebben een zoge-

naamde homebase waar onze meeste 
vrachtauto’s tanken. Het is een 

ondergrondse tank van 15000 liter. 
De Veenema’s komen bijna om 
de dag bij ons om bij te vullen. 
Diesel voor de vrachtauto’s en 
daarnaast zit er een toevoe-

ging bij, de zogenaamde AdBlue. 
Dat is een waterachtige oplossing 

die wordt gebruikt om gedeeltelijk de 
NOx-uitstoot, de stikstofoxiden, om te vormen 
tot water en stikstof. Het wordt geïnjecteerd in 
de uitlaat van de vrachtwagens en de uitstoot 
is daardoor superschoon.”  >>

veenemaolie.nl MAGAZINE   NR 01      5

Wij gingen op bezoek bij twee bedrijven uit het linkerstaand rijtje aan 
wie de Jongens van Veenema hun producten leveren. Een dubbelpor-
tret van Hoekstra Transport Sneek en SkipsMaritiem Jachthaven Hin-
deloopen. Het interview vindt plaats in één van de kantoorruimtes van 
Hoekstra aan de Schoenmakersstraat op industrieterrein De Hemmen 
in Sneek. 

EVEN VOORSTELLEN
Op corona-afstand schuiven Tjitze 
Hoekstra, Herman de Vries en Barber de 
Vries aan om over hun bijzondere band 
met Veenema te vertellen. Barber begint 
het voorstelrondje.

“Wij hebben met zes broers en zussen de 
bedrijven SkipsMaritiem, dat onze vader Jos 
heeft opgericht. Daar vallen verschillende jachthavens aan het IJssel-
meer onder, zoals Jachthaven Hindeloopen, Marina Stavoren met een 
binnen- en buitenhaven, Flevo Marina in Lelystad en Jachthaven Friese 
Hoek in Lemmer. Het zijn allemaal full service jachthavens, waar er fa-

‘VEENEMA OLIE CHEMIE ENERGIE IS 
DÉ LEVERANCIER VAN TANKSTATIONS, 
BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN, CHEMICALS 
EN INDUSTRIËLE GASSEN VOOR INDUSTRIE, 
LANDBOUW(MECHANISATIE), TRANSPORT-
AUTOMOBIELSECTOR, AANNEMERIJ EN 
GRONDVERZET, RECREATIE EN WATERSPORT.’ 

BAMMM! DAT IS NOGAL EEN OPENINGSZIN 
VAN EEN ARTIKEL OVER WIE DE KLANTEN 
VAN VEENEMA ZIJN!
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BARBER DE VRIES

TJITZE HOEKSTRA

HERM
AN DE VRIES

SkipsMaritiem en Hoekstra Transport herkennen het familiaire bij de Jongens van Veenema

“De jongens van Veenema 
denken altijd met ons mee!”

“Dat is 
kenmerkend voor 
een familiebedrijf; 
korte lijntjes en 
nooit lang op 
antwoord hoeven 
wachten als je 
vragen hebt”



En wat voor brandstof wordt er aan De Vries geleverd?
Herman de Vries: “Op verschillende locaties wordt door Veenema de 
benzine, GTL en diesel geleverd. Verder nemen wij de alkylaatbenzine 
af, maar ook het chloor en zwavelzuur voor onze zwembaden. Schone 
brandstof wordt natuurlijk steeds belangrijker; zeker in onze jachtha-
vens merken we dat de vraag hiernaar enorm is toegenomen de afge-
lopen jaren. Daarom zijn wij op een gegeven moment ook overgegaan 
op GTL. Dit is een schonere ‘dieselvariant’, waarbij je niet de stank van 
gewone diesel hebt. Ook zijn de motoren van de jachten stiller. Daarbij 
komt dat met deze brandstof de CO2-uitstoot lager is, wat natuurlijk 
goed nieuws is voor het milieu. En ook een heel belangrijk detail van d 
e GTL is, dat het langer houdbaar is dan de conventionele diesel.”

Hoe is het contact met de Veenema-broers?
Barber de Vries: “Omdat wij onderburen van de Veenema-jongens zijn, 
hebben we uiteraard regelmatig contact met hen. Semi-zakelijk komen 
we elkaar in besturen ook tegen, zoals bijvoorbeeld een denktank van 
ondernemers in Friesland die zo af en toe bij elkaar wordt geroepen. 
Daar komen wij zowel de Veenema’s als de Hoekstra’s tegen. Op de 
jachthavens zelf is ons eerste contact altijd met Freark Kaspersma,  
hij is ons aanspreekpunt. Verder sparren wij met de drie broers 
regelmatig over van alles en nog wat. Het zijn gewoon hele plezierige 
jongens. Ja, écht jongens.”

Sparren jullie ook met 
de Veenema’s, Tjitze?
“Jazeker! Soms gaat dat over 
een vergunning voor een 
ondergrondse tank en een 
andere keer praten we met  
elkaar over algemeen bedrijfsmatige dingen. Maar over brandstof  
weten ze alle drie werkelijk alles, het is ook hun business.”

Waarin onderscheiden de Veenema’s zich van andere bedrijven?
“Dat broederschap, die hechte familieband, dat hebben wij bij ons 
ook”, weet Herman de Vries. “Zoals ik met mijn broers en zussen omga, 
schat ik dat bij de drie Veenema-broers ook in. Het zijn drie verschil-
lende karakters, maar ze staan wel voor elkaar.”  Zus Barber is het met 
haar broer Herman eens.  Barber: “De Veenema’s zijn pioniers. Ze gaan 
projecten aan waarvan anderen misschien denken: ‘We slapen er nog 
een nachtje over’. Zij zijn continu op zoek naar nieuwe ontwikkelingen 
en ze enthousiasmeren mensen. Er zit veel ondernemerslust bij die 
mannen.”

Tjitze Hoekstra is het met broer en zus De Vries eens. “De Veene-
ma’s zitten er bovenop. Het is een hele platte organisatie die door 
drie jongens gestuurd wordt. Als je iets ventileert, krijg je gelijk 
reactie. Trouwens, ze weten alles van elkaar, dat is nu juist de 
grap. Ze denken altijd met je mee.”

“Verder sparren wij met de 
drie broers regelmatig over 
van alles en nog wat. Het 
zijn gewoon hele plezierige 
jongens. Ja, écht jongens.”
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Het bereiken van deze doelen brengt vele 
uitdagingen met zich mee en de mechanische en 
thermische belasting neemt toe op de motor en 
andere componenten. Een belangrijk element bij het 
beschermen van de motor en het handhaven van de 
motor- en voertuigprestaties is de motorolie.

In zo’n uitdagende zakelijke omgeving heeft u een 
motorolie nodig waarop u elke dag van de week 
kunt vertrouwen, en als u Texaco Delo 400 XSP-
FA 5W-30 gebruikt, heeft u de zekerheid van een 
product dat met succes getest is in de allernieuwste 
motortechnologie van verschillende fabrikanten.

Nu de nieuwe Volvo VDS-5-goedkeuring wordt 
toegevoegd aan Texaco Delo 400 XSP-FA 5W30, 
hebben we een uitgebreid assortiment motoroliën
en hulpproducten om aan de behoeften van uw 
Volvo-vloot te voldoen.

Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 biedt een 
lager brandstofverbruik waar API FA-4 SAE 5W-30 
motoroliën worden gespecificeerd en is ontworpen 
om te voldoen aan toekomstige ACEA F8- en 
F11 1- normen.

De low SAPS-formulering en additievensystemen 
van Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 helpen het 
brandstofverbruik tot 1,3% te verbeteren ten 
opzichte van SAE 15W-40-dieselmotoroliën, terwijl 
de oxidatiebestendigheid, thermische stabiliteit en 
reinigende eigenschappen van het product een hoge 
prestatiecontrole van zuigerafzettingen bieden en 
ook turbocharger bescherming.

DE WERELDWIJDE TREND IN DE ONTWIKKELING VAN DIESELMOTOREN IS OM HET 
VERMOGEN TE VERHOGEN, DE UITSTOOT TE VERMINDEREN, HET BRANDSTOFVERBRUIK 
TE VERMINDEREN EN DE OLIEVERVERSINGSINTERVALLEN TE VERLENGEN, 
ALLEMAAL MET BEHOUD VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE MOTOR.

Een motorolie waarop u elke dag 
van de week kunt vertrouwen

PROFITEER OOK VAN 
DELO VOORDELEN!

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK! 0515 420 151

OF SCAN DE QR CODE!

 VOLVO VDS-5-GOEDKEURING

Gesmeerd
PRODUCT 
UITGELICHT

>
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“Ik vind het heerlijk om op alle vrachtauto’s 
te rijden”, zegt Jelte. “Je komt op alle mooie 
plekjes in Noord-Nederland. Mijn moeder 
van bijna tachtig zingt vaak onze slogan, die 
te horen is op de radio bij Omrop Fryslân: 
‘De jongens van Veenema, die rijden heel de 
week, olie en brandstof, ze zitten in Sneek.’ 
‘Dat ben jij, hè Jelte?’, zegt ze dan. Prachtig 
toch om dat te horen?”

Jelte Bote Noteboom heeft het bij Veenema 
olie prima naar zijn zin, zegt hij zelf en vindt 
de veertig jaar volmaken bij het bedrijf, tot 
aan zijn pensioen, een mooi streven. “Ik 
weet zeker dat dat lukt.” Hoewel het wel 
hard werken is, geeft Jelte toe, en hij kan 
bovendien druk van zichzelf zijn. “Tja, druk, 
dat ben ik wel. Ik ben altijd aanwezig en ik 
heb mijn mondje soms iets te vaak open.” 

Maar Jelte heeft genoeg afleiding gevonden 
om zijn drukke hoofd ook weer leeg te 
kunnen maken. “In mijn vrije tijd bowl en 
tennis ik en ik ben vaak te vinden in het bos 
of langs het strand bij ons tenthuisje op 
Vlieland.”

De collega’s vinden Jelte een hardwerkende 
collega die altijd wel een praatje heeft met 
iedereen. In al zijn dienstjaren heeft hij 
maar één keer gebruik moeten maken van 
de ziektewet. Dat was toen hij naar kantoor 
belde, dat hij niet verder kon omdat zijn 
knie op slot zat. Na een medische ingreep 
en een paar maanden revalidatie is de knie 
weer als nieuw en is Jelte nu iedere (werk)
dag weer ‘in de olie’. 

Jelte Bote Noteboom, 
getrouwd en vader van 
drie prachtige kinderen, is 
alweer 27 jaar werkzaam 
bij het bedrijf Veenema 
olie. Jelte is begonnen 
als pompbediende in 
1994 en werd vervolgens 
chauffeur gasflessen en 
depothouder, waarbij hij 
alles zelf moest regelen. 
Tegenwoordig is Jelte 
tankwagenchauffeur, 
waarbij alles voor hem 
geregeld wordt.

 In de
cabine
met...

JELTE BOTE

Veenema olie in beweging
Veenema sponsort (een gedeelte van) 
de brandstof voor Paralympics atleet 
Joël de Jong uit Harlingen 

BOVEN: Jelte Bote met collega’s voor 
het Veenema tankstation in 1988. 

ONDER: Bloemen bij het 25-jarige  
jubileum in 2019 .

Veenema draagt Leon Brinksma, ook wel bekend als de ‘Flits 
van Snits’, een warm hart toe. Leon Brinksma is de stoker van 
het Fryske Tandem Team en zijn piloten zijn zijn ogen. Leon 
heeft een licht verstandelijke en visuele beperking. Samen 
met zijn piloten heeft hij al veel overwinningen behaald, 
waarvan ook een paar in België.

Door de corona heeft hij het afgelopen jaar maar twee 
wedstrijden kunnen rijden. Daar is hij een keer eerste en 
een keer tweede geworden. Voor dit jaar staan de Special 
Olympics Nederland in Den Haag weer gepland en hoopt hij zijn 
Olympische, maar ook zijn NK titels te kunnen verdedigen. Alles is 
er klaar voor.

“Mede door de bijdragen van Veenema olie kan ik het nodige 
onderhoud aan mijn fietsen laten plegen en naar de wedstrijden 
rijden”, aldus Leon zelf.  Je kunt hem volgen via Frysketandem.nl.

‘Flits van Snits’ blij met Veenema Olie

Joël de Jong is 19 jaar oud en geboren en 
getogen in Harlingen. Zijn sport is para-
atletiek. Hij traint gemiddeld tien keer per 
week.  Op vijfjarige leeftijd is hij zijn linker 
onderbeen en knie verloren als gevolg van 
een agressieve vorm van botkanker. Joël 
wilde koste wat kost zijn grote passie weer 
oppakken: sporten! 

Een heel revalidatieteam in Leeuwarden 
heeft hem geholpen om dit te verwezenlijken. 
Er werd een beenprothese aangemeten; 
hij leerde fietsen, zwemmen en uiteindelijk 
ook voetballen. Dit lukte al vrij snel na 
de amputatie. Hierdoor kon Joël gewoon 
meedoen bij de valide jeugdvoetballers van 
(destijds) V.V. Harlingen. 

In 201 6 kreeg Joël de kans om op een blade te 
rennen. Het atletiekvirus kreeg hem te pakken 
en in 2019 verhuisde hij naar Amsterdam 
om zich bij het Team Para Atletiek aan te 

sluiten. Inmiddels 
is hij Nederlands 
recordhouder op de 
100 en 200 meter en 
bij het verspringen. 
Zijn grote droom is 
om mee te doen aan 
de Paralympische 
Spelen. Die worden 
dit jaar gehouden 
in Tokyo. Nu zijn 
zij met Team Para 
Atletiek druk bezig met de voorbereiding 
op komend seizoen, dat medio mei zal gaan 
beginnen. 

Sinds een aantal jaren wordt Joël de Jong 
gesponsord door Veenema, waar hij enorm 
dankbaar voor is. Dit heeft hem zeker 
geholpen, tot waar hij nu is.

Zie ook:  Joelatletiekmetblade
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We onderscheiden ons in deze ‘technology 
driven’ sector, waarbij de ontwikkelingen 
elkaar in hoog tempo opvolgen, door ervoor 
te zorgen dat de klanten die bij ons een abon-
nement hebben afgesloten, kunnen werken 
met de ‘state of the art’ hard- en software. 
Wij ontzorgen en bieden ogenschijnlijk heel 
simpele oplossingen met onze apparatuur en 
software waar een enorm stuk innovatieve 
techniek achter zit.”

VEENEMA 
“De samenwerking tussen Veenema en Mo-
bifox is een aantal jaren geleden ontstaan, 
toen bij Veenema steeds meer de vraag van 
relaties kwam om de brandstof in de tanks 
automatisch bij te houden (het ontzorgen 
van relaties). Met het gebruik van de Mobifox 
telemetrie beschikt de logistieke afdeling 
bij Veenema over de benodigde informatie, 
zodat zij weten wanneer een tank gevuld moet 
worden. Dat is efficiënter, betekent minder 
kosten voor logistiek en opslag en het maakt 
het leven aangenamer en veiliger.

Mobifox  ontwikkelt, behalve de sensor, de 
hele verdere keten en we kunnen daardoor 
flexibel en innovatief inspelen op specifieke 
situaties en hebben veel beter controle over 
de hele keten.”

MARKTONTWIKKELINGEN 
“Met name de communicatiemarkt is op dit 
moment volop in beweging, onder meer door 
de introductie van 5G. Dat vormt een uitda-

ging voor de komende jaren, om een stabiele, 
toekomstbestendige mobiele dienstverlening 
te blijven leveren. Wij hebben al de nodige 
voorzorgmaatregelen getroffen door begin dit 
jaar een nieuw op 5G gebaseerd product te 
introduceren. Verder zijn we de rest van onze 
hard- en software aan het voorbereiden op 
de nieuwe mobiele infrastructuur.” 

TOEKOMST?
“Dat de markt voor fossiele brandstoffen in 
de toekomst zal krimpen staat als een paal 
boven water. Ze zullen op termijn verdrongen 
worden door hernieuwbare energievormen, 
zoals zon, wind en waterstof. Maar hoe en in 
welk tempo dat gaat gebeuren, is kijken in 
een glazen bol. Dat zijn best wel spannende 
ontwikkelingen, die we nauwlettend bijhou-
den. Verwachting is wel dat ook deze nieuwe 
energievormen gemonitord en gemeten zullen 
moeten worden. Alleen op welke manier is 
nog onduidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat 
Mobifox de ontwikkeling nauwlettend volgt om 
er zodoende snel op in te kunnen spelen. 

We lopen in Nederland vooraan ten aanzien 
van telemetrie; we zijn veel verder dan de 
ons omringende landen. Er liggen voor ons 
dus nog internationalisatiemogelijkheden 
en daar zijn we dan ook druk mee bezig.” 

veenemaolie.nl

Mobifox ontstond in 2009, toen Vodafone productmanager Wolfgang 
Froitzheim samen met een zakenpartner besloot om voor zichzelf te 
beginnen. Aanvankelijk lag de focus op zogenaamde ‘location based 
services’. “Denk dan bijvoorbeeld aan een bedrijf dat talloze aggrega-
ten verspreid over heel Nederland heeft staan. De eigenaar wil graag 
weten waar zijn bedrijfsmiddelen staan en hoeveel brandstof er nog 
in de respectievelijke tanks zit. Dergelijke diensten waren mogelijk 
dankzij GPS.” (Global Positioning Systemen – red.) 

INTERNET OF THINGS
Toen rond 2012 mobiel Internet een enorme snelle ontwikkeling door-
maakte en ‘volwassen’ werd, verschoof de focus van de locatie geba-
seerde dienstverlening richting het meten van brandstofniveau’s in 
(brandstof)tanks. Mede op basis van vragen uit het werkveld. Sensoren 
die via het mobiele internet in verbinding staan met andere systemen 
en daarmee gegevens uitwisselen en autonome beslissingen kunnen 
nemen, noemen we Internet of Things (IoT). 

Mobifox ontwikkelde een IoT systeem waarbij een slimme niveausen-
sor de vloeistofhoogte in een opslagtank meet. Dat was de basis voor 
Mobifox in zijn huidige vorm. In 2012 werd door Mobifox het eerste 
Inhoud Meet Systeem (IMS) geïntroduceerd voor het uitlezen van 
brandstofniveau van brandstoftanks.

KLEIN IN OMVANG, GROOT IN SERVICE
Wolfgang Froitzheim: “We ontwerpen onze elektronica hardware en 
software zelfstandig en waarborgen zodoende de betrouwbaarheid en 
kunnen snel inspelen op nieuwe wensen en marktontwikkelingen. We zijn 
gespecialiseerd in het op afstand uitlezen van het actuele vulniveau van 
brandstoftanks.  We verzamelen deze data in de Cloud en integreren 
dat met het backoffice programma van onze klanten. Op deze manier 
ontzorgen we onze klanten, de groothandel op de brandstoffenmarkt.

Met drie vaste krachten en evenzoveel zzp’ers is Mobifox klein in 
omvang, maar groot in service. En is het bovendien een innovatief 
bedrijfje in onze ‘tak van sport’. Daar zit ook onze kracht. We doen erg 
veel aan elektronica-en softwareontwikkeling. 

MOBIFOX IS EEN KLEIN, MAAR ZEER INNOVATIEF BEDRIJF, GEVESTIGD IN VELP (NOORD-BRABANT), DAT IS 
GESPECIALISEERD IN TELEMETRIE. “TELEMETRIE,” LEGT EIGENAAR WOLFGANG FROITZHEIM UIT, “IS HET OP 
AFSTAND UITLEZEN VAN SENSOREN, BIJVOORBEELD TEMPERATUUR, BEWEGING EN AFSTAND. DAT KLINKT 
HEEL EENVOUDIG, MAAR ER ZIT EEN ENORM STUK TECHNIEK ACHTER. WIJ ONDERSCHEIDEN ONS OP DEZE 
MARKT DOORDAT ONZE OPLOSSINGEN SIMPEL EN DOELTREFFEND ZIJN. ZE DOEN WAT ZE MOETEN DOEN.”

“Klanten ontzorgen met 
telemetrie-oplossingen”
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7
Veenema Chemicals 

verkoopt al meer dan 7 jaar 
succesvol, innovatieve 

producten op de Duitse 
markt.

Wolfgang Froitzheim van Mobifox 

In gesprek met...

TELEMETRIE NADER BEKEKEN
Een complete telemetriedienst bestaat  
eigenlijk uit de volgende fasen:

•  Het begint met een sensorunit die  
het niveau in de tank meet;

•  Die is gekoppeld aan een  
minicomputertje (microcontroller);

•  Dat maakt gebruik van een 
communicatieprotocol;

•  Waardoor het verbinding kan  
maken met de Cloud;

•  Tenslotte kunnen de resultaten van  
het IMS worden geïntegreerd in de 
bedrijfssystemen.

Van dichtbij: 
Mmobifox mobifuel 
gecombineerd met 

vlotter sensor

Wolfgang Froitzheim met de Mobifox Mobifuel
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5
Nederland behoort tot de 

vijf landen in de wereld waar 
elektrische personenauto’s 

meer dan 2,2% van 
de totale vloot 

uitmaken. 

Gesmeerde
cijferfeitjes

In de carwash op de 
Bolswarderweg 1 1 in Sneek 

kunnen voertuigen tot een hoogte 
van 2,70 meter worden gewassen. 

De wastickets kunnen worden 
afgehaald bij No. 1 1 

(de shop bij het 
tankstation).

1 1

52
Het nieuw gekochte 
wagenpark in de EU 

bestond in 2020 voor ruim 
52 procent uit auto’s 

die op benzine 
rijden. 

‘21
Sinds januari 2021 kunt u 
contactloos betalen bij 

Firezone Lemmer en 
Firezone Sneek.

2/4 
Bij Veenema kunt u ook de 
Clean Oil 2T of 4T alkylaat 
benzine bestellen. Zelfde 
product specificaties en 

zelfde verpakking als 
Aspen.
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Alternatieve brandstoffen staan in de 
schijnwerpers en kunnen direct emissie 
voordelen opleveren!

Als alternatief voor traditionele diesel 
en biodiesel (fame) zijn gemakkelijk zes 
alternatieven op te noemen. Al deze 
alternatieven zijn bedoeld om in het traject 
herkomst, winning, productie, transport, 
verbranding en uitstoot het milieu minder te 
belasten.

Op deze pagina’s geven we een toelichting 
van de keuzemogelijkheden (op dit moment) 
voor alternatieven voor diesel en biodiesel.

Bij het duurzaam rijden worden vaak de 
verschillende soorten benzine, LPG en 
natuurlijk het elektrisch rijden en waterstof 
besproken. Maar ook diesel heeft de laatste 
jaren een enorme ‘milieuvriendelijke’ 
ontwikkeling doorgemaakt. 

Naast de conventionele diesel is er:

   BTL (biomass to liquid).
   CNG (compressed natural gas).
   LNG (liquid natural gas).
    GTL (gas to liquid).
   Change XL (diesel met enzymen). 
   HVO  (hydrotreated vegetable oils).

 
Er is behoefte aan alternatieve brandstoffen 
voor het bestaande machine- en voertuigpark, 
met als doel de emissies te verlagen en 
zodoende te vergroenen, maar soms ook om 
tevens te voldoen aan (aanbestedings)eisen 
van opdrachtgevers. 

Voor GTL en HVO, beide synthetische 
brandstoffen, alsook voor Change XL geldt in 
het algemeen dat u zonder aanpassingen van 
uw motor direct emissiewinst kunt boeken.

HET MAKEN VAN EEN KEUZE 
Hoe kiest u nu de juiste brandstof voor 
uw wagenpark of machine(s)? Dit hangt 
natuurlijk af van het type motor, het type 
werk, uw budget en wat u wilt behalen aan 
emissieverlaging. Maar ook van welk doel u 
met het inzetten van de brandstof 
wilt bereiken. 

Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat een 
brandstof naast een schonere verbranding 
vanaf de bron tot het wiel vooral CO2 

reducerend is? Dan is één van de HVO-
varianten voor u waarschijnlijk zeer geschikt. 
Is voor u de emissievermindering van NOX 
en roetdeeltjes van belang vanwege de 
luchtkwaliteit, dan is GTL weer een 
goede keuze.

Heeft u de keus gemaakt, check dit dan nog 
wel bij de fabrikant van de motor. Deze  
moet namelijk de brandstof hebben  
vrijgegeven voor het gebruik van alternatieve 
brandstof(fen). Niet iedere dieselmotor is 
ervoor geschikt of voor vrijgegeven. Over het 
algemeen geldt: hoe jonger de motor, hoe 
hoger de emissienorm en hoe vaker geschikt. 
Waarbij moet worden aangetekend dat de lijst 
met goedkeuringen van fabrikanten lang is en 
snel toeneemt.

Alle alternatieve brandstoffen voldoen 
aan de Europees gestelde norm, waaraan ze 
móéten voldoen:

EN590 conventionele diesel
EN14214 biodiesel
EN15940 synthetische brandstoffen

HVO
Eerder heeft u al gelezen over HVO (in ver-
schillende mengverhoudingen). Afhankelijk 
van de CO2-reductie die u voor ogen heeft 
en uw budget kunt u de keuze maken uit een 
HVO100, HVO50, HVO30 of HVO20. Hierbij 
staat het getal voor het percentage HVO in 
de brandstof. Het is dus een mengsel van 
conventionele diesel met HVO. Blends met 
maximaal 30% HVO voldoen aan de EN590-
norm voor reguliere diesel. 

VERDUURZAMING, DE UITDAGING!
De lange termijnstrategie van de Europese 
commissie bevestigt dat ons doel, de 
decarbonisatie (ontkolen) van cruciale 
industrieën als de mobiliteitssector (25% van 
de CO2- uitstoot) en de verwarmings- en 
koelsector niet met wondermiddelen bereikt 
kan worden.

Het elektrificeren van voertuigen zal niet snel 
genoeg gaan om de CO2-uitstoot, zoals met 
elkaar afgesproken, te verlagen naar netto 0 
CO2-uitstoot in 2050. Ter illustratie: in 1992 
leverden steenkool, aardolie en aardgas 86,6 
procent van de wereldenergie en in 2017 was 
dit 85,1 procent. De brancheorganisatie van 
Europese brandstofhandelaren (upei) hebben 

hierover een aantal aanbevelingen gedaan, 
zowel voor de korte als de lange termijn.
Inmiddels is wel duidelijk dat er geen 
‘one size fits all’ oplossing is en het geen 
kwestie is van kiezen tussen elektriciteit en 
brandstoffen, ze zijn beide nodig! We zullen 
moeten overstappen van koolstofrijk naar 
koolstofarm, van fossiel naar hernieuwbaar.

Voor de korte termijn tot 2030 kunnen de 
volgende oplossingen vooruitgang boeken:

   Prioriteit geven aan energie efficiëntie door 
technologische ontwikkeling en efficiëntere 
aanvoersystemen. 

   Verdere toename van het mengen van 
biobrandstoffen met conventionele 
brandstoffen. Duurzame brandstoffen zijn 
inmiddels een volwassen technologie.

   Alternatieve brandstoffen meer inzetten. 
Deze brandstoffen moeten breed ingezet 
worden en gefinetuned worden op de mate 
van geschiktheid voor elke toepassing.

Op lange termijn geldt dat koolstof neutrale 
brandstoffen, samen met elektriciteit en 
waterstof, volledig verder ontwikkeld worden 
om tegen 2050 nul CO2-uitstoot te bereiken. 
Het gaat hier om geavanceerde brandstoffen 
die op verschillende manieren hernieuwbaar 
geproduceerd kunnen worden, zoals 
hieronder omschreven;

   Geavanceerde biobrandstoffen en biogassen, 
gemaakt van biogene grondstoffen.

   E-fuels , geavanceerde hernieuwbare 
brandstoffen die door middel van 
elektrolyse uit hernieuwbare elektriciteit 
gemaakt zijn. Deze kunnen via de bestaande 
infrastructuur gedistribueerd worden en in 
bestaande apparaten gebruikt worden.

   Brandstoffen uit CO2 op basis van 
industriële afvalgassen.

Als Veenema Olie staan wij klaar om met onze 
expertise betreffende het leveren, vervoeren, 
opslaan van energie producten en onze 
uitgebreide infrastructuur te (her)gebruiken 
om aan de veranderende behoeften van onze 
afnemers te blijven voldoen. 

Uitstoot beperken? 
Welke duurzame(re) 
brandstof is geschikt voor u?
VEEL MENSEN ZIEN DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER. DE LAATSTE TIEN JAAR IS ER IN DE 
BRANDSTOFFENBRANCHE VEEL GEBEURD OP HET GEBIED VAN HET ONTWIKKELEN VAN CO2 EN/OF EMISSIE 
REDUCERENDE BRANDSTOFFEN.
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TEXACO® SMEERMIDDELEN

HORIZON APP 
Om het insturen van oliemonsters voor het 
LubeWatch-olieanalyseprogramma extra 
eenvoudig te maken, is er de Horizon app. Met 
uw mobiele telefoon of tablet kunt u eenvoudig 
alle administratieve handelingen uitvoeren die 
horen bij het indienen van een oliemonster. 
De Horizon-app is te downloaden in de Apple 
Store of Google Play (in de versie voor Android-
apparaten). De app leidt u door het proces door 
middel van een heldere structuur en het gebruik 
van QR-codes (geen extra reader-app nodig).

Scan bovenstaande QR-code
en bekijk de demo-video 

DEMO-VIDEO
Scan bovenstaande QR-code 

of ga naar de website:
http://bit.ly/2nB1y3z

WEBSITE

SALLAND OLIE IS 'AUTHORIZED TEXACO LUBRICANTS DISTRIBUTOR'

Chevron Lubricants onderkent met LubeWatch het belang van 
een doordacht en pro-actief olieanalyseprogramma om te helpen 
de bedrijfskosten te verlagen en de inzetbaarheid van materieel 
te verbeteren. Door predictief onderhoud ontstaat tijdig inzicht 
waarmee problemen worden voorkomen. 

Inzicht in prestaties van materieel
Chevron Lubricants levert een compleet gamma 
smeermiddelen. Maar daarnaast bieden de 
specialisten van Chevron in het kader 
van het LubeWatch-programma 
ondersteuning bij het opsporen 
van vervuiling en slijtage in 
motoren en machines. En tijdig 
ontdekte problemen helpen uitval 
voorkomen. Met een LubeWatch-
olieanalyse krijgt u inzicht in 
de prestaties van uw materieel. 
Via regelmatige analyses van 
oliemonsters stelt u de behoefte aan 
smeermiddelen nauwkeuriger vast en 
ziet u de gevolgen van veranderende 
bedrijfsomstandigheden van uw materieel. 
Dat helpt de levensduur van materieel en 
mogelijk ook de olieverversingsintervallen 
te verlengen. Die kennis helpt weer om uitvaltijd 
door ongepland onderhoud of – erger nog – defecten 
te voorkomen. Want hoewel slechts 4% van een gemiddeld 
industrieel budget opgaat aan smeermiddelen, kan de downtime 
door smeermiddel-gerelateerde issues meer dan 50% van de 
totale begroting kosten.

Vijf pakketten
Het LubeWatch olieanalyseprogramma omvat vijf standaard 
testpakketten (basisanalyse, diesel-motorolie, gasmotoroliën, 
industriële oliën en turbineoliën) en diverse specifieke gespecialiseerde 
analyses. Al naar gelang het contract stuurt u oliemonsters volgens een 
overeengekomen schema in naar het lab. Daar worden de monsters 

uitgebreid geanalyseerd en de resultaten getoetst aan een 
zeer omvangrijke, internationale database. 

De specialisten van het lab koppelen op basis 
van de testresultaten aanbevelingen voor 

maatregelen terug. Analyseresultaten 
worden (afhankelijk van het 

testprogramma) gerapporteerd binnen 
48 uur na ontvangst van het monster. 
Deze rapportage gebeurt via e-mail, 
de LubeWatch-website of de Horizon 
smartphone app. 

De LubeWatch-testactiviteiten gaan 
ver. Dankzij geavanceerde technieken, 

zoals deeltjesanalyse voor het opsporen 
van defecte of versleten onderdelen, geven 

ze inzicht in de conditie van machines. 
Dit helpt bij het secuur plannen van 

onderhoud, maar helpt ook bij het vaststellen 
van de economische waarde. Om het maximale uit 

het LubeWatch-programma te halen, verzorgt Chevron 
ook deskundige training, advies en ondersteuning op locatie. 
LubeWatch heeft z’n waarde inmiddels in de praktijk bewezen. Een 
benchmarkstudie wees uit dat 86% van de bedrijven die olie-analyses 
lieten uitvoeren, geld besparen door stilstandtijd optimaal te plannen.◆

HET BESTE ONDERHOUD 
IS PREDICTIEF ONDERHOUD

CHEVRON LUBEWATCH-PROGRAMMA OPTIMALISEERT LEVENSDUUR MATERIEEL

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt voor niets zo letterlijk als voor transportmaterieel 
in de breedste zin. Want vrachtwagens die geen vracht rijden, graafmachines die niet 
graven, productiemachines die niet produceren; die kosten allemaal geld. 

Preventief onderhoud
efficiënter plannen

Olieafval
beperken

De olieverversingsintervallen
maximaliseren

Uitval materieel
beperkenOnderhoudskosten verlagen

De levensduur van
materieel optimaliseren

• Betrouwbaarheid verbeteren
• Onderhoudskosten verlagen
• Een opwaartse spiraal creëren

15% stiller

-3,6%€
U

R O

HVO®CNG® LNG® GTL®
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Bent u toe aan de vervanging van (een deel van) uw voertuigen?

JA
Zou u uw bedrijfsimago op het gebied van 

duurzaamheid willen verbeteren door op gas te rijden?

JA
Rijdt u korte afstanden en/of 
vooral in stedelijke omgeving?

JA NEE NEE

NEE

JA JA

NEE
Wilt u toch 

schoner rijden?

Is elektrisch rijden een optie?

NEE
Veenema Olie mengt conform 
de wetgeving in toenemende 

mate biodiesel bij. 

JA
Vraag uw vertegenwoordiger 
naar de brandstof die voor 

u het meest geschikt is.

NEE
Zou u schoner willen rijden?

Compressed Natural 
Gas: aardgas onder 
druk van circa 200 bar.

Voor zowel CNG als LNG geldt:

Liquid Natural Gas: 
vloeibaar aardgas. 
Zeer compact volume.

Afhankelijk van het 
duurzaamheidsdoel, 
kan worden gekozen 
voor ene 100% HVO of 
een mengsel: Dit is een 
brandstof die wordt 
gewonnen uit restafval.

Vloeibare zeer zuivere 
dieselbrandstof die 
op synthetische wijze 
wordt verkregen uit 
aardgas. Een ultra 
schone brandstof.

Vraag uw vertegenwoordiger 
naar de meest geschikte 

brandstof

Vraag informatie bij 
de specialisten van 
elektrisch rijden.

Welke duurzame(re) brandstof past bij u?

VEENEMA’S
Brandstofkiezer

-89%

MEER WETEN? BEL GERUST! 
TELEFOON 0515 420 151



CONNECTIE MET DE JONGENS 
VAN VEENEMA
“Dat is in wezen de diesel, dat halen wij er 
altijd vandaan. En dat ‘altijd’ is al zo’n veertig 
jaar, volgens mij. Ik weet niet anders dan dat 
wij de brandstof bij Veenema uit Sneek halen. 
We hebben een nieuwere trekker, daar komt 
dan AdBlue bij. Als er eens een nieuwe diesel-
tank moet komen, dan vragen wij de Veene-
ma’s altijd om advies. Het is simpelweg ons 
terrein niet en zij weten daar alles van. Freark 
Kaspersma, die al jaren bij Veenema werkt, 
komt dan bij ons om te adviseren. Verder 
bestaat de connectie met Veenema simpelweg 
uit het bestellen van de diesel. 

Uiteraard hoor ik wel eens van de jeugd dat 
ik misschien ergens anders goedkoper kan. Ik 
geloof dat wel, ik vind het ook een kwestie van 
vertrouwen. Ik moet eerlijk gezegd niet zoveel 
van dat ‘geseur’ hebben. Bij de één moet je 
betalen en bij de andere kost het gewoon 
geld. En ik ben al veertig jaar tevreden 
met de Veenema’s.”

“HET IS GEWOON VERTROUWD”
“Zoals ik al vertelde, weet ik mij nog goed 
te herinneren dat ik met heit naar de Witte 
Pomp in Sneek ging om te tanken. Die jongens 
van Catharinus hebben het goed gedaan, ze 
hebben in de loop van de jaren nogal eens 
een bedrijfje overgenomen, maar ze zijn 
gelukkig wel zichzelf gebleven, ze laten zich 
nergens op voorstaan. Daar hou ik wel van. 

Doe maar gewoon. Ik doe even een ‘beltsje’ 
en dan krijg ik ‘in famke’ aan de telefoon. Het 
is gewoon vertrouwd. Wij verbruiken op jaar-
basis acht tot tien kuub olie. We hebben een 
dieseltank in de schuur staan. De kwaliteit van 
de diesel die we tegenwoordig gebruiken is 
echt goed te noemen. 

Destijds hadden we rode diesel, maar de die-
selolie die we nu voor de trekkers gebruiken is 
van autokwaliteit. De rode diesel was gewoon 
landbouwkwaliteit en goedkoper dan blauwe 
diesel. Er waren wel eens boeren die rode 
diesel in hun auto’s deden. Als ze dan gepakt 
werden door de politie waren ze toch nog 
weer duurder uit! Door de techniekverfijning 
van de trekkers is het uiteraard wel de be-
doeling dat je de brandstof er ook op aanpast, 
dus witte diesel. In de nieuwste trekker doen 
wij AdBlue, omdat het gewoon beter voor de 
trekker en het milieu is. Ik heb mij wel eens 
laten vertellen dat zo’n nieuwe trekker vijftig 
keer zo schoon is in vergelijking met een trek-
ker van vijftien jaar oud. Maar goed, ik laat mij 
daar gewoon in adviseren door de Jongens 
van Veenema en ik weet dat het vertrouwd is. 
Klear!”
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WITTE POMP OP HET EILAND VAN SNEEK
Zo lang boer Ruurd Wijbrandi, die sinds 201 1 een maatschap met z’n 
zoon Sibe heeft, het zich kan heugen komt de brandstof voor de trekkers 
bij de jongens van Veenema vandaan. “En niet alleen de diesel voor de 
trekkers. Ik weet nog goed dat heit met de luxe auto ook al bij de heit van 
de drie Veenema-mannen vandaan kwam. Die had toen op het Eiland in 
Sneek zo’n Witte Pomp, kan ik mij nog herinneren.”

Vanwege stadsuitbreiding uit Bolsward is heit Klaas Wijbrandi hier in 
1964 gekomen. “Ik heb het werk op de boerderij eerst samen met heit 
gedaan en daarna voor een groot gedeelte zelfstandig. In 201 1 hebben 
we hier nieuwbouw gepleegd en toen kreeg ik in de gaten dat het werk er 
langer blijft dan ik”, zegt Wijbrandi met gevoel voor understatement.

Ruurd en Sibe Wijbrandi melken zo’n 120 tot 130 koeien, waarvan sommi-
gen twee keer per dag worden gemolken en andere vier keer op een dag. 
“Wij hebben twee melkautomaten en een koe die net gekalfd heeft wordt 
soms wel vier keer gemolken.”

“IT IS HJOED ECHT LJIPPEWAAR”, ZEGT BOER 
RUURD WIJBRANDI. WE BEVINDEN ONS AAN 
DE DE PASFEARDYK NUMMER 10 IN LOËNGA, 
ONDER DE ROOK VAN SNEEK. EN INDERDAAD: 
DE KIEVITEN BOVEN DE STOPPEL VAN HET 
MAISLAND LATEN GOED VAN ZICH HOREN. HET 
IS VOORJAAR IN FRYSLÂN EN HET GESPREK DAT 
RUURD WIJBRANDI (GEBOREN OP 1 AUGUSTUS 
1957 IN BOLSWARD) MET ONS HEEFT, KAN IN 
DE KAPSCHUUR PLAATSVINDEN. VOLKOMEN 
CORONAPROOF DERHALVE! DE BEIDE HONDEN 
DIE LUID BLAFFEND OP HET BEZOEK AFKOMEN, 
WORDEN DOOR WIJBRANDI NAAR BINNEN 
GEDIRIGEERD, ZODAT WIJ “EVEN RÊSTICH” 
HET INTERVIEW KUNNEN HOUDEN.

Voor boer Ruurd Wijbrandi 
zijn de jongens van Veenema 
gewoon vertrouwd
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“Weet je, ik ben 
al veertig jaar 
tevreden met 
de Veenema’s”

In gesprek met...



KIES VOOR DE 
GO TANKPAS!

Met de GO tankpas wordt tanken – en alles wat daarbij 
komt kijken – zo makkelijk mogelijk. Het uitgebreide 
netwerk, de commercieel aantrekkelijke voorwaarden 
en de extra services zorgen ervoor dat de GO tankpas 
ook voor uw organisatie de slimste keuze is!

Met 1.650 tankstations 
altijd bij u in de buurt!
Tank bij 1.650 tankstations in Nederland 
van o.a. Esso, Texaco, BP (bemand), Total, 
Firezone en maar liefst 5.290 in Europa. 
Ook truckstations!

Vraag de GO TANKPAS aan bij Veenema olie!
Contacteer ons en wij stellen graag - steeds geheel vrijblijvend - 
in detail alle mogelijkheden voor

+ 31 (0) 515 - 420151  | www.veenemaolie.nl

Vind een tankstation 
bij u in de buurt!

Met de handige GO tankpas app 
vindt u eenvoudig het dichtstbijzijnde 
tankstation of een station op uw route 
dat de GO tankpas accepteert.  

Download de GO tankpas app nu gratis 
in de App Store of Google Play Store.

Makkelijk
  Groot kwaliteitsnetwerk 
  Handige digitale tools
   Aanpasbaar aan eisen  
en wensen

  Veilig

Slim
  Aantrekkelijke voorwaarden
   Extra oplossingen met  
verschillende services

  Eigen account manager
  Eigen costumer service afdeling

Uw voordeel!

SCAN 
de QR code! 

En vind direct het 
gewenste tankstation 

bij u in de buurt.


