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VOORWOORD

Beste bezoeker,
Netwerken, de nieuwste innovaties ontdekken en
leren van elkaar: we mogen je weer verwelkomen
op het grootste en belangrijkste evenement voor de
tankstation- en carwashsector in Nederland en België!
Met een drukbezette beursvloer en een uitgebreid
kennisprogramma belooft de Tankstation & Carwash
Vakbeurs 2022 een mooi evenement te worden.
Op de beursvloer staan tientallen exposanten
voor je klaar die hun nieuwste producten, diensten
en technieken demonstreren - zowel op het
gebied van (alternatieve) brandstof, carwash
als shopconcepten. Nieuw is dit jaar de ‘cube’.
In de opblaasbare ruimte worden twee dagen
lang interessante kennissessies gehouden. Tal
van kundige sprekers zullen hier hun visie op
uiteenlopende onderwerpen delen.
Parallel aan de beurs vindt bovendien het
congres ‘To charge or not to charge?’ plaats.
Daarin wordt gesproken over de strategie van

Nico Schinkelshoek
redacteur TankPro

Belinda Meijers
redacteur CarwashPro

laden bij het tankstation. De centrale vraag die we
daarin behandelen: is er een businesscase voor
tankstationhouders op dit gebied? Aansluitend
is er een bruisende borrel op de beursvloer met
livemuziek.
Het worden twee mooie dagen die bol staan van
de laatste ontwikkelingen binnen de branche. We
wensen je een leerzame, interessante en gezellige
beurs toe en hopen dat je genoeg energie en
inspiratie krijgt om je business een boost te geven.

Dé expert in Online
& Offline Marketing

Watch-it
’s Werelds slimste Security
Technology Platform
TANKSTATION VAKBEURS - Stand 4.06

Meer klanten

SOCIAL MEDIA BEHEER
EN ADVERTEREN

Meer omzet

E-MAIL MARKETING
EN WEBSITE BEHEER

ANIMATIES EN
ONLINE ACTIES

Meer succes

KORTINGSBONNEN
EN ANDER DRUKWERK

PROMOTIE ARTIKELEN
EN CAMPAGNES OP
LOCATIE

Bezoek ons op stand 1.06, direct om de hoek van de ingang!
www.axipoint.com of bel 0251- 70 02 02

www.mobility.bigbrother.nl
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CONGRES

Kom langs en laat je verrassen!
Houten 9/10 November
WOENSDAG 9 NOVEMBER
12.00 - 13.00

Netwerklunch
Even bijpraten met collega’s uit de branche met een verzorgde netwerklunch.

13.00 - 13.10

Opening
Luberto van Buiten (Hoofdredacteur Automotive en Fleet & Mobility)
De dagvoorzitter verwelkomt de bezoekers en introduceert het dagprogramma.

13.10 - 13.30

Uitdagingen bij het aanleggen en faciliteren van snelladers
Erik Schepens (programmamanager Sustainable Mobility Liander)
	Als ondernemers besluiten dat ze willen starten met het aanbieden van laadpalen,
zijn ze daarbij wel afhankelijk van de beschikbare netcapaciteit. Met netbeheerder
Liander gaan we in op de alternatieven voor ondernemers die niet meer aangesloten
kunnen worden op het net. Ook hebben we het over de aandachtspunten waar
de tankstationondernemer rekening mee moet houden bij het aanvragen van een
netverzwaring.
13.35 - 13.55

Van tankstation naar mobiliteitshub
Jan-Harmen Akkerman (directeur TanQyou)
	Bij ‘mobiliteitsaanbieder’ TanQyou zijn ze ervan overtuigd dat je je als tankstationketen
moet heruitvinden. Met name voor de stations in de kleine dorpen ziet TanQyoueigenaar Jan Harmen Akkerman een heel andere rol weggelegd: die van wijkhubs.
Ook ziet hij kansen voor de ‘cityhubs’.
14.00 - 14.20

Laden buiten de snelweg
Boyd Schooneman (commercieel manager NXT Mobility), Eric van Voorthuizen
(commercieel manager Orange Charging) & Erik Stern (branchemanager BOVAG)
	De oliemaatschappijen denken hard na over de toekomst van het tankstation. Daarin
is een belangrijke rol weggelegd voor (snel)laden. We bespreken de keuzes die ze
maken bij het aanbieden van laders en hebben het over de problemen waar ze
tegenaanlopen. Ook komt de tankshop aan bod, want dat wordt toch de plek waar
elektrische rijders hun tussenstop (deels) zullen doorbrengen.
14.25 - 14.45

Stand van zaken op laadgebied
Willem Knol (adviseur Duurzame Mobiliteit & Energie Over Morgen)
	Over Morgen werkt voor diverse overheden en marktpartijen en richt zich o.a. op het
organiseren van tijdige en passende laadinfrastructuur. Tijdens het congres geven
zij inzicht in de ontwikkelingen van elektrisch rijden en vertalen ze dit naar wat dit
betekent voor tankstations. Wat wordt hun rol in dit verhaal?

INNOVATIE | IS ONZE PASSIE
verkoopnl@christ-ag.com • Tel.+31-13-543 543 3 • www.christ-ag.com
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CONGRES

Kansen voor u met...

14.50 - 15.15
Koffie- en theepauze
	Even bijpraten met collega’s uit de branche. De pauze zal plaatsvinden op de stand
van TankPro & CarwashPro, naast de congrescube.
15.20 - 15.40

De rol van Fastned in het tankstationlandschap
Caro de Brouwer (Head of Development Fastned)
	Wie aan laden aan de snelweg denkt, denkt aan Fastned. Het bedrijf breidt het
netwerk van laadlocaties in rap tempo uit en heeft grote ambities als het op snelladen
aankomt. Aan de hand van een interview gaan we in op de plannen van het bedrijf en
hebben we het over de eerste shop die ze binnenkort zullen openen.
15.45 - 16.05

Regelgeving bij plaatsing van laadpalen
Dirk van den Berg (act Fort Advocaten)
	Welke juridische aspecten komen er kijken bij het plaatsen van laadpalen op een
tankstation?
16.10 - 16.30

Laadbehoefte meten met software
Michael van Schaick (Teamlead Customer Success Benelux E-Flux) &
Jesse Stuiver (Business Developmant Manager E-Flux)
	Tijdens dit blok gaan verschillende programmeurs met elkaar in gesprek over het
meten van de laadbehoeftes door middel van software. Wie een laadpaal plaatst,
hoopt daar immers ook geld mee te verdienen. Een tipje van de sluier: het is
mogelijk.
16.35 - 16.55

Wij ontvangen u graag op onze
stand tijdens de Tankstation

en Carwash vakbeurs.

Standnummer 2.07

op naar de

400

tankstations

Welke alternatieven zijn er voor laden?
Joyce van Os de Man (directeur Benelux OG Clean Fuels), Jim Looise (manager
Road & Rail GoodFuels) & Rob Castien (directeur Resato Hydrogen Technology)
	We eindigen het programma met een paneldiscussie over alternatieve brandstoffen.
Naast laadpalen mogen andere alternatieve brandstoffen in deze mozaïek niet
vergeten worden. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor met HVO? En waterstof?
OG Clean Fuels, Resato Hydrogen Technology en GoodFuels delen hun visie op dit
onderwerp.
17.00 - 19.00
Netwerkborrel
	U kunt uitgebreid napraten over congres onder het genot van een hapje en een
drankje met de andere deelnemers, sprekers en exposanten. De borrel zal plaatsvinden
op het grote netwerkterras op de beursvloer.

ALTIJD GOEDKOOP TANKEN

www.tinq.nl
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Vissers Energy
presenteert het
tankstation
van de toekomst
Vooruitstrevend duurzaam

Duurzaamheid zit in het DNA van Koch-Chemie.
In 1989 pionierden wij al met milieuvriendelijke
producten en ook vandaag leggen we de lat nog
steeds hoog.

Consistente implementatie
van kwaliteits- en
milieumanagementsystemen
(sinds 1989).

Klimaatneutraal bedrijf in
samenwerking met
Climate Partner.

Fast Charging

Waardevolle voordelen

Een keuze voor Koch-Chemie is niet alleen
goed voor mens en milieu, maar ook voor uw
bedrijfsresultaat. Onze duurzame chemie biedt
namelijk vanaf dag één waardevolle voordelen
zoals concurrerende kosten per wassing, maximale
waterrecycling en eersteklas wasresultaten.

Productoptimalisatie voor
maximaal functioneren van
waterrecyclingsystemen.

VolDaan Support neemt je
de totale zorg rondom
keuringen en inspecties uit
handen.

Betere arbeidsveiligheid en
milieubescherming door
vermijding van twijfelachtige
ingrediënten.

Wij zorgen ervoor dat alles
op tijd wordt uitgevoerd en
aantoonbaar geborgd is in
ons digitale installatieboek.

Lees meer over onze duurzaamheid
www.koch-chemie.com/nl/bedrijf/duurzaamheid

Hooggeconcentreerde
formuleringen voor laag
verbruik en minder transport.

Gemakkelijke biologische
afbreekbaarheid van onze
producten (meer dan
wettelijk vereist).

Groener wassen?

Neem contact op met de Koch-Chemie experts in
Nederland & België.

CleanFox Industries B.V.
Mercuriusstraat 5
4551 LB Sas van Gent
Nederland

Gebruik van oppervlakteactieve
stoﬀen uit hernieuwbare bron

Steun van klimaatprojecten.

Bezoek
ons op
stand
2.11

Software part

ner

Software partner

Daarnaast kun je ons ook de
storingsafhandeling
laten
verzorgen en leveren we
digitale
checklisten
en
formulieren op maat.
Kortom, het beheer van jouw
gebouwen en installaties is
bij ons in goede handen,
zodat jij je volop kunt richten
op het ondernemen.

Koch-Chemie Distributiepartner

+31 (0)85-0026084
info@clean-fox.nl
www.clean-fox.nl
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KENNISSESSIES

Verdien aan laden
zonder investering!

WOENSDAG 9 NOVEMBER

p:
Maak kans ogoed
e
€250,- laadtwste
& de nieu ds!
Apple Airpo

and 3.04

st
Bezoek onze

De voordelen:
→ Geen eigen laadpaal nodig
→ Creëer je eigen verdienmodel
→ Behoud klanten die overstappen op elektrisch rijden
→ >260.000 laadpunten in Europa
→ Volledig geïntegreerd met de Backoffice
→ Eén factuur voor laad-en brandstoftransacties
→ Laadpas ook te gebruiken voor wassen & shopaankopen

Backoffice

Headoffice

Tankstation

Shop & Bakery

Carwash

Mobiliteitspas

Scan de qr-code
voor meer info
over de Laadpas.

10.30 - 11.00	
Hoe je met een kleine aansluiting toch snelladen kan aanbieden op jouw
locatie
Steven Brouwers (ATEPS Nederland BV)
	Deze sessie over het aanbieden van snelladers gaat in op de volgende vragen:
Hoe realiseer je dit als ondernemer ondanks de beperkingen die er nu zijn bij de
netbeheerders? Hoe werkt dat technisch (eenvoudig uitgelegd) gezien? En hoe
behoed je jezelf als tankstationhouder voor problemen, zoals het niet werkend
krijgen van een systeem, het veilig houden van het terrein en het voorkomen dat
je later geconfronteerd wordt met enorme (onderhouds)kosten? Ook gaat de
sessie in op de laatste innovaties en de mogelijkheden op dit gebied in de nabije
toekomst.
11.15 - 11.45

Sneller en meer bestellingen verwerken door je bakery te digitaliseren
Joop Scheer (Midmid)
	Lange rijen voor de bakery? Klanten die nog even hun bestelling doorbellen?
Zakelijke klanten die hun bestelling mailen? Met bonnetjes de klant laten afrekenen
bij de kassa? Komen deze scenario’s je bekend voor? Dan is het mogelijk tijd om je
bakery (verder) te digitaliseren. Het gevolg is meer omzet. Met de technieken van
nu, kan dat op veel verschillende manieren. Laat je inspireren en/of doe ideeën op
terwijl Midmid je oplossingen laat zien tijdens deze sessie.
12.00 - 12.30	
Hoe kan ik technologie inzetten om de omzet uit mijn tankshop te verhogen?
	
Arno Van Ruymbeke (Panasonic supply chain & retail solutions)
	Het gedrag van consumenten verandert in tankstations. De extra diensten die op
het tankstation worden aangeboden, zoals de winkel en koffiecorner, maken een
steeds groter deel uit van de omzet. Die verschuiving zal zich met de komst van
elektrische auto’s verder doorzetten. Terwijl de auto laadt, heeft de consument tijd
om te nuttigen. Panasonic Connect begeleidt tankstations in dit proces om met
behulp van technologie de klantervaring te verhogen en ze uiteindelijk meer te
laten consumeren. En dat alles met eenvoudig te integreren automatisering.

n
Geef je eige !
Laadpas uit

Loyalty

Transport & Opslag

DE MEEST VOORAANSTAANDE ONTWIKKELAAR VAN BRANCHESPECIFIEKE SOFTWARE VOOR TANKSTATIONS EN WASSTRATEN.
Institutenweg 30, 7521 PK Enschede | +31 (0)88 39 83 632 | sales@extendas.com

extendas.com
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KENNISSESSIES

DONDERDAG 10 NOVEMBER
10.30 - 11.00

Tabaksverkoop in het petrolkanaal vanaf 2024
Gert Koudijs (NSO Retail)
	Als de tabaksverkoop in supermarkten verboden wordt, heeft dit grote gevolgen
voor de andere verkooppunten. Ook voor de ondernemers in het petrolkanaal. Wat
worden de nieuwe regels en hoe bereid je je daar als tankshophouder op voor?

Compleet afrekensysteem
Loyalty oplossingen
Kentekenherkenning
Uitgebreide rapportages

Verhoog het rendement
van jouw carwash

11.15 - 11.45

De kansen voor onbemand wassen
EenzetCarwash, Walnut Loyalty & Gecu Culemborg
	Door verandering van de markt en het huidige personeelstekort is er steeds
meer aandacht voor onbemand autowassen. Ondernemers van tankstations en
carwashes willen hun inkomsten houden, maar zoeken steeds vaker naar manieren
om de stijgende kosten omlaag te brengen en tegelijkertijd minder afhankelijk te
zijn van personeel. In een interessant interviewgesprek delen EenzetCarwash (Eric
Mekelenkamp), Walnut Loyalty (Thomas van der Kroft) en Gecu Culemborg (Frans
Geurts) hun visie op de veranderingen binnen de markt en de mogelijkheden voor
onbemand wassen.
12.00 - 12.30

Snelladen, maar wat als het net het niet meer redt?
Leon Jeekel (Mokobouw Fuel Systems)
	Iedere tankstation- of carwashondernemer wil graag snelladen aan zijn klanten
aanbieden. Meegaan in de verdere elektrificatie van de mobiliteit. Maar wat als dat
technisch niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld congestie, te hoge kosten voor
aanpassingen in de infrastructuur of locatieproblematiek? Mokobouw heeft hier een
oplossing voor gevonden: de Freewire Boostcharger, een ultrasnellader met 150 en
200 kW capaciteit. En dat met een wisselstroomaansluiting vanaf slechts 27 kW.
13.30 - 14.00

De ideale tankshop
Rob Doorn (RoDoFo)
	“Stel je medewerkers in staat echt gastvrij te zijn. Gastvrij gedrag ontstaat pas
als medewerkers goed in hun vel zitten. Luister echt naar wat ze willen, los hun
problemen zo snel mogelijk op en laat zien dat je hun commerciële kansen ook
ziet en er wat mee doet. Het verschil tussen zeggen en doen is hierin onmiskenbaar.
Bijkomend voordeel is dat je teams hier ook in deze tijden kwantitatief mee op orde
kunnen komen”, aldus Rob Doorn. De ‘systeemgastronoom’ zal aan de hand van zijn
praktijkervaringen inzichten delen over het runnen van de ideale tankshop.
14.15 - 14.45

Vooruitkijken naar jouw verkopen
Alexander Claessens (Orange Peak Company)
	Wat als je niet bestelt wat je gisteren verkocht, maar wat je morgen gaat verkopen?
Daar heb je een glazen bol voor nodig. Dat is precies wat Apollo doet, vooruitkijken
naar jouw verkopen. Daardoor kun je met minder voorraad, waste, logistiek en
arbeid de processen optimaliseren. Hoe dit werkt en welke voordelen dit oplevert
vertelt Alexander Claessens van Orange Peak Company.
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Entree
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ADM Automaten
Adriateh
AIR-serv Netherlands BV
Antea Group
AXIPOINT
Banketbakkerij De Maro
Beagley Copperman
BETA en BETA Opleidingen
BigBrother
Bixi BV
Bresc
CARTEC
Christ Autowasinstallaties BV
Cikam / De Digitale
Cleanbuild BV
CMPS
CoFiZe
DCP / SATO Benelux
De Digitale BV / Cikam
De Haan IT afrekensystemen
Den Hartog - Carfood
Devapo BV

14 Tankstation Vakbeurs 2022

1.03
dK Elektra
1.09
Dr. Stöcker BeNeLux BV
2.08
E-ATEPS
1.07
EenzetCarwash
4.01
ERGOX
3.04
Extendas & Mokobouw
3.03
Flowey
4.10
GemaQ/ Sligro
3.12
GoodWork bv
5.02
Gouden Ambacht
5.03	Gunnebo Cash Management /
Ziemann Cashservice
1.01
Hakvoort Professional BV
5.10
Hamer
3.03
Hansa Service
2.06
Huijbregts Floorsystems BV
5.08
Image Building BV
1.07
Istobal
3.02
KENOTEK by CID LINES
4.12
Koch-Chemie
1.11
ME Group
2.09
Mesa Coatings

4.02A
5.07
3.04
3.13
4.07
2.12
4.16
5.06
2.04
3.10
2.14
4.03
2.03
4.04
4.18
1.14
3.09
4.10
3.01B
2.02
3.08
3.01A

Mijn eerste 18 jaar
MKN World of Cooking
Mokobouw & Extendas
MoveYou
Mullrose
NXT Mobility
OG Clean Fuels
Panasonic Connect
PayWashGo
Prestop
Quiosk
Remon Waterbehandeling BV
Resato Hydrogen Technology
Rho Delta
SATO Benelux / DCP
SAVAN WAALWIJK
Savona
Sligro / GemaQ
Smarter Nozzle Europe
Smeva
STORAGE PARTNERS
TankPro & Carwash Pro

5.09
TanQyou
1.12
The Bread Office
4.08
The Sign Creator
2.07
TinQ
5.12
TOMRA Collection Nederland
1.02
Toynamics Benelux BV
3.06
TSG
2.01
Turtle Wax Pro
1.10
Van den Waal (NOOTSITUATIE)
5.05
Van der Velden Rioleringsbeheer
3.11
Veld Koeltechniek
1.13
Vending@Work
2.11
Vissers Energy Group BV
4.21
VKF Renzel BV / Tronitag
5.04
VolDaan Support
3.07
WashTec Benelux BV
3.03
Wasserschmidt
4.15
yesfromthegasstation.nl
5.03	Ziemann Cashservice +
Gunnebo Cash Management
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EXPOSANTEN

ADM Automaten
admautomaten.nl
STAND 2.10

Banketbakkerij De Maro
demaro.nl
STAND 5.07

Adriateh
adriateh.com
STAND 4.19

Beagley Copperman
beagleycopperman.com
STAND 2.13

AIR-serv Netherlands B.V.
air-serv.nl
STAND 1.04

BETA en BETA Opleidingen
beta-tankstations.nl
STAND 4.13

Antea Group
anteagroup.nl
STAND 2.05

BigBrother
mobility.bigbrother.nl
STAND 4.06

AXIPOINT
axipoint.com
STAND 1.06

Bixi | The brighter lighter
bixiofficial.com
STAND 4.14
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Bresc
bresc.com
STAND 5.07

CMPS
cmps.technology
STAND 4.09

CARTEC
cartec.nl
STAND 4.02B

CoFiZe
cofize.nl
STAND 5.11

Christ Autowasinstallaties BV
christ-ag.com
STAND 4.05

DCP
dcp.nl
STAND 4.18

Cikam
cikam.nl
STAND 3.05

De Digitale BV
dedigitale.com
STAND 3.05

Cleanbuild BV
cleanbuild.nl
STAND 1.05

De Haan IT Afrekensystemen
dehaanit.com
STAND 3.14

IN 1 DAG VAKKUNDIG GELEGD

VLOERSYSTEMEN
Huijbregts Floorsystems BV levert kunststofvloersystemen voor verschillende
toepassingen en sectoren. Onze producten en diensten zijn altijd van hoogwaardige kwaliteit.

Daarom kiest u voor onze
professionele vloersystemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We hebben jarenlange ervaring in de Truckwash/Carwash sector, ook voor pompeilanden of een nieuwe vloer in uw shop kunt u bij ons terecht. Wij maken het
mogelijk om uw vloer te renoveren in slechts 1 dag. Na 2 uur is ons vloersysteem weer volledig te belasten. Voor elke toepassing hebben wij een passend
vloersysteem, of het nu antislip dient te zijn, zuur en/of chemie bestendig of een
vloersysteem wat in bezit dient te zijn van een HACCP certificering we denken
met u mee en kunnen dit onder tijdsdruk plaatsen.
We staan altijd open voor een vrijblijvend advies op maat met bijbehorende prijsopgave. Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op onze website!

•

Naadloos
Vele ralkleuren mogelijk
Scheur overbruggend
Vloei- en afvalstofdicht
Uitermate resistent
tegen zuren en logen
Voldoet aan alle HACCP eisen
Duurzaam
Slijtvast
Zwaar mechanisch
en chemisch elastbaar
Iedere gewenste antislip
graad mogelijk

Wilt u meer informatie
over onze vloersystemen?
Kom op 9 & 10 november langs bij de
Tankstation Vakbeurs in Expo Houten
en bezoek ons op standnummer 2.06.

2

Tot 350m

in slechts
d!
1 dag geleg

Huijbregts Floorsystems...
“voor professionals, door professionals”
Huijbregts Floorsystems | Vlucht 2 | 5133 AW Riel | 013 - 203 24 69 | info@huijbregtsfloorsystems.com

W W W. H U I J B R E G T S F LO O R SYST E M S . C O M
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KOMT U INSPIRATIE TANKEN?

STAND 1.01

Weitzelpoort | Vriezenveen

Den Hartog - Carfood
www.carfood.nl
STAND 4.17

EenzetCarwash
eenzetcarwash.nl
STAND 1.07

Devapo BV
devapo.com
STAND 5.13

ERGOX
ergox.com
STAND 4.01

dK Elektra
dkelektra.nl
STAND 1.03

Extendas
extendas.com
mokobouw.nl
STAND 3.04

Dr. Stöcker BeNeLux BV
dr-stoecker.de
STAND 1.09

Flowey
flowey.com
STAND 3.03

E-ATEPS Nederland
ateps.com
STAND 2.08

GemaQ
altijdgemaq.nl
STAND 4.10

SuperTank | Zeewolde

MEER
INFORMATIE?
UW SPECIALIST IN
GROOTKEUKENAPPARATUUR
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635 - info@hakpro.nl

www.hakpro.nl
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EXPOSANTEN

Chemisch bestendig

Hygiënisch

In 1 dag gelegd

Anti-slip

GoodWork BV
goodworkbv.nl
STAND 3.12

Hansa Service
hansaservice.nl
STAND 3.03

Gouden Ambacht
www.goudenambacht.nl
STAND 5.02

Huijbregts Floorsystems BV
huijbregtsfloorsystems.com
STAND 2.06

Gunnebo Cash Management
gunnebocashmanagement.com
STAND 5.03

100% vloeistofdicht

Mechanisch belastbaar
Hakvoort Professional BV
hakpro.nl
STAND 1.01

Zien we u
op de beurs?

Hamer
hamer.net
STAND 5.10

Bezoek ons op
stand 2.09

Mastbos 7
5531 MX Bladel
The Netherlands

Image Building BV
imagebuilding.com
STAND 5.08

Istobal
STAND 1.07

KENOTEK by CID LINES
kenotek.eu
STAND 3.02

Phone: +31 (0) 76 760 2820
Fax: +31 (0) 76 760 2821
Tankstation Vakbeurs 2022 23

EXPOSANTEN

Koch-Chemie
clean-fox.nl
STAND 4.12

Mokobouw
mokobouw.nl
STAND 3.04

ME Group Netherlands
prontophot.nl
STAND 1.11

MoveYou
moveyou.com
STAND 3.13

Mesa Coatings
mesa-coatings.eu
STAND 2.09

Mullrose
mullrose.com
STAND 4.07

Mijn eerste 18 jaar
www.mijneerste18jaar.nl
STAND 4.02A

NXT Mobility
nxtmobility.nl
STAND 2.12

MKN World of Cooking
mkn.com
STAND 5.07

OG Clean Fuels
ogcleanfuels.com
STAND 4.16

Tankstation Vakbeurs 2022 25

EXPOSANTEN

When...

cool and warm work together

Celcio, uw partner voor complete
food equipment service,
zowel warm als koud!

Panasonic Connect
connect.panasonic.com
STAND 5.06

Resato Hydrogen Technology
resato.com
STAND 2.03

PayWashGo
paywashgo.com
STAND 2.04

Rho Delta GrabNGO
rho-delta.nl
STAND 4.04

Prestop
prestop.nl
STAND 3.10

SATO Benelux
satoeurope.com
STAND 4.18

Quiosk
quiosk.nl
STAND 2.14

SAVAN WAALWIJK
savanwaalwijk.nl
STAND 1.14

Remon Waterbehandeling BV
remon.com
STAND 4.03

Savona
savona.nl
STAND 3.09

Uw voordelen
✔ Ervaren, gecertificeerde monteurs
✔ Scherpgeprijsde onderhoudscontracten op maat
✔ Oog voor milieu, duurzame afvoer van
schadelijke stoffen
✔ Landelijke dekking, dus korte reactietijden

✔ Eén servicecontract voor alle apparatuur in uw
tankshop
✔ Talloze aanvullende services, zoals rapportages,
beheer op afstand en digitale werkbronnen
✔ Volledige ontzorging, één aanspreekpunt

Direct contact?
Bel naar 088- 0124000
Of kijk op www.celcio.nl
Tankstation Vakbeurs 2022 27

EXPOSANTEN

TSG Netherlands

Sligro
sligro.nl
STAND 4.10

Smeva
smeva.com
STAND 2.02

Smarter Nozzle Europe
nozzletv.nl
STAND 3.01B

STORAGE PARTNERS GROUP
storage-partners.com
STAND 3.08

The Leader in Technical Services
for Responsible Mobility Solutions
www.tsg-solutions.nl

088 147 15 00

Laan van Londen 120, Dordrecht
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100% prestaties, 100% duurzaamheid –
voor 100 % klanttevredenheid.

TankPro & CarwashPro
tankpro.nl
carwashpro.nl
STAND 3.01A

TOMRA Collection Nederland
tomra.nl
STAND 5.12

TanQyou
tanqyou.com
STAND 5.09

Toynamics Benelux BV
toynamics.com
STAND 1.02

The Bread Office
bakkergoedhart.nl
STAND 1.12

TSG Netherlands
tsg-solutions.nl
STAND 3.06

The Sign Creator bv
thesigncreator.nl
STAND 4.08

Turtle Wax Pro
turtlewaxpro.com
STAND 2.01

TinQ
tinq.nl
STAND 2.07

Van den Waal (NOOTSITUATIE)
vandenwaal.nl
STAND 1.10

Met innovatieve oplossingen van WashTec kunt u uw waterverbruik tijdens het wassen
van voertuigen tot 90% verminderen door het afvalwater terug te winnen. Dit bespaart
u geld – en levert een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.

AquaPur Modular:
Duurzaam
Waterbesparend
terugwinning

O

E

M

SHTE

C

E

WA

SER

C
VI

Originele fabrikant service:

Green Car Care waschemie

Originele fabrieksservice, door heel Nederland en op maat – voor snelle reactietijd en
de beste beschikbaarheid van onderdelen.

de perfecte combinatie van wassen
prestaties en ecologie
Ontdek meer op www.auwa.nl

Clean cars? #vraagWashTec
Telefoon: 079 368 3720
Email: info@washtec.nl
www.washtec.nl
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Van der Velden Rioleringsbeheer
vandervelden.com
STAND 5.05

VolDaan Support
voldaangroep.nl
STAND 5.04

Veld Koeltechniek Foodservice
veld.nl
STAND 3.11

WashTec Benelux BV
washtec.nl
STAND 3.07

Vending@Work
vendingatwork.nl
STAND 1.13

Wasserschmidt
wasserschmidt.com
STAND 3.03

Vissers Energy Group BV
vissersenergygroup.nl
STAND 2.11

yesfromthegasstation.nl
yesfromthegasstation.nl
STAND 4.15

VKF Renzel BV / Tronitag
vkf-renzel.nl
STAND 4.21

Ziemann Cashservice
STAND 5.03
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Van stichting naar verzekeringsmaatschappij?
Uw zekerheidsdekking blijft in ieder geval ongewijzigd.
Wij zijn het proces gestart om onze stichting om te zetten naar een verzekeringsmaatschappij (CoFiZe N.V.) Deze beoogde herstructurering komt voort uit een wettelijke

verplichting die is gesteld door de Nederlandse Bank. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om een verzekeringsvergunning aan te vragen en te herstructureren.

Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, zal de
beoogde herstructurering geen verdere verandering met zich mee brengen voor bij ons
aangesloten pomphouders.

Voor meer informatie en de actuele stand van zaken zie www.coﬁze.nl.

www.coﬁze.nl

