PETER APPEL TRANSPORT
ENTHOUSIAST OVER SHELL TRUCKWASH
DE VOORDELEN VAN INTEGRATIE SHELL TRUCKWASH
MET EUROSHELL CARD
Op het moment dat Shell Truckwash
officieel werd toegevoegd aan de
euroShell Card, maakte het volledige
wagenpark van Peter Appel Transport
al gebruik van de service. De
innovatieve transporteur was
betrokken bij de ontwikkeling van
Shell Truckwash, dat met meer dan
85 truckwashlocaties door heel
Nederland voorziet in volledige
ontzorging op het gebied van
truckwashing en bijbehorende
aspecten.
Het wassen van voertuigen wordt bij
veel transportbedrijven gezien als een
noodzakelijk kwaad. Het verkort de
rijtijd van een chauffeur, levert veel
administratieve rompslomp op en is
daarmee een grote kostenpost. Bij Peter
Appel Transport is de hygiëne van het

wagenpark echter geenszins van
ondergeschikt belang. Als logistiek
dienstverlener gespecialiseerd in
geconditioneerde transportactiviteiten in
de foodsector is hygiëne zelfs van
levensbelang. “We tanken jaarlijks
miljoenen liters brandstof bij Shell en
maken daarvoor met grote tevredenheid
gebruik van de euroShell Card”, zegt Tom
van Staveren, operationeel manager van
Peter Appel Transport. “De toevoeging
van Shell Truckwash maakt de kaart uniek
in de wereld en is voor bedrijven als de
onze van zeer grote waarde.”
Alles in één
Om die waarde goed te duiden, schetst
Van Staveren de situatie voordat Shell
Truckwash operationeel werd. Die was
allerminst optimaal. “Het was vaak
onduidelijk wanneer welk voertuig
gewassen moest worden en de willekeur
van gebruikte wasstraten leverde een zee
aan facturen op. Door het goede contact
dat wij hebben met de ontwikkelaar van
het truckwashnetwerk, Alles voor je Truck
B.V., maken wij nu sinds 2012 gebruik
van het netwerk en behoren deze
problemen tot het verleden. Nu dit
samenkomt met de euroShell Card
hebben wij alles wat we nodig hebben
op één kaart. Het is dé manier om vele
processen te vereenvoudigen.”
Mindswitch
Om tot dat inzicht te komen was er een
mindswitch nodig, geeft Van Staveren toe.
“We waren altijd op zoek naar

truckwashes in de buurt van onze
standplaatsen. Maar dat is eigenlijk
denken op de oude manier. De winkels
worden langer bevoorraad, waardoor
onze voertuigen de hele dag door heel
Nederland onderweg zijn. Het wassen
moet bij voorkeur gebeuren op één van
de weinige loze momenten die een
chauffeur heeft. Of dat nu in Groningen is
of bij de standplaats in Maastricht. Nu
het grootste gedeelte van de Nederlandse
truckwashes is aangesloten bij Shell
Truckwash, is een truckwashlocatie altijd
in de buurt. Daarbij reinigen alle
aangesloten truckwashes conform de
HACCP-normering, houdt Shell Truckwash
voor ons bij wanneer welke truck
gewassen moet worden en krijgen we nu,
in plaats van honderden facturen per
maand, enkel de factuur van de euroShell
Card. Als je realiseert dat het verwerken
van een factuur ongeveer 22 euro kost,
is de winst aanzienlijk.”
Visitekaartje
“De euroShell Card ontzorgde ons al op
het gebied van brandstof, tolpassages en
overtochten, maar met Shell Truckwash
erbij biedt de kaart nu een breed pakket
waardoor wij ons als transporteurs puur
kunnen richten op de operatie. Wij willen
bezig zijn met uren en kilometers, niet met
wasstraatcondities. Echter, onze trucks zijn
wel onze rijdende visitekaartjes. Door
Shell Truckwash worden de trucks altijd op
een voordelige en verantwoorde manier
schoongemaakt”, besluit Van Staveren.

