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van De Zaag actief 
voor Life fitness

De missie van Life Fitness? Mensen actief houden met het ruimste productaanbod van de 

fitnessindustrie op het vlak van cardio-, kracht- en groepstraining. Al meer dan 45 jaar wijdt 

Life Fitness zich aan het creëren van de ideale fitnessoplossingen voor fitnesscentra én 

sporters. Een professioneel serviceteam verzorgt de support - zowel proactief als reactief - 

aan de apparatuur. Elke servicemonteur rijdt rond in een door van De Zaag compleet inge-

richte Volkswagen Caddy die voorzien is van alle gemakken. Laadjes, bakjes en kastjes om 

gereedschap en onderdelen geordend op te kunnen bergen én eenvoudig terug te vinden!

“Die ideale inrichting is eenmalig door ons uit-
gedacht en wordt standaard ingebouwd in elke 
nieuwe Caddy,” verklaart Adrie van Roon. Ze is 
Office & Facility Coördinator in Barendrecht, waar 
het Benelux hoofdkantoor gevestigd is. “Die enkele 
keer dat we een aanpassing op de standaard willen, 
melden we dat even aan van De Zaag en dan wordt 
dat geregeld. Verder hebben we eigenlijk weinig 
rechtstreeks contact met de mensen in Numansdorp, 
want in principe doen wij zaken - sinds juli 2016 – 
met Auto Hoogenboom Lease, zij schakelen op hun 
beurt met van De Zaag en dat bevalt prima zo.”

Van De Zaag verzorgt in opdracht van Auto  
Hoogenboom Lease ook de inbouw van het TomTom 
volgsysteem. “Daarmee is onze serviceafdeling in 
staat optimaal te plannen en snel te reageren op een 
onverwachte storingsmelding. 

Ook de belettering van onze servicewagens is in 
goede handen bij van De Zaag. Zo’n Volkswagen 
Caddy is niet alleen een rijdende werkplaats, maar 
ook een rijdend visitekaartje en dat moet er dus 
piekfijn uitzien en dat kun je wel toevertrouwen aan 
de signing-specialisten van van De Zaag.” 


