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Alvero schAkelt 
snel met tomtom 
vAn vAn De ZAAg
Of het nu om honderden stoelen gaat voor een evenement, één luxe directiestoel of een 

complete inrichting van een school of kantoor, klanten zijn bij Alvero uit Oosterhout aan het 

juiste adres als het gaat om tijdelijk meubilair voor één dag, maanden of jaren. Dagelijks 

zijn er tien vrachtwagens onderweg - door de Benelux en Duitsland - en dat vraagt om een 

efficiënte planning om dat alles in goede banen te leiden. 

“Eigenlijk leveren we alles voor kantoor waar geen 
stekker aan zit en omdat we hier een enorme  
voorraad aanhouden, kunnen we snel inspelen op 
elke klantwens,” verklaart Mark Verheijen die bij 
Alvero verantwoordelijk is voor de planning.  
“Onze wagens waren al een hele tijd uitgerust met 
een track & trace systeem, maar dat werd helaas 
niet verder doorontwikkeld en was niet meer van 
deze tijd. Wij wilden vooruit en zijn na een markt-
verkenning - begin 2016 - uitgekomen bij TomTom 
omdat dit heel veel meer mogelijkheden biedt.”  
De navigatiespecialist schoof van De Zaag naar  
voren als de dealer om de apparatuur in te bouwen.

Mark Verheijen: “van De Zaag heeft ons in het voor-
traject goed geadviseerd en toen eenmaal het besluit 

definitief genomen was, hebben ze heel  
flexibel - in lijn met onze planning - de inbouw  
verzorgd. Bij ons op locatie, in een week tijd, 
telkens aan het eind van de dag zodat onze wagens 
gewoon door hebben kunnen rijden en onze klanten 
geen enkele hinder hebben ondervonden. 
Aansluitend hebben ze een stuk instructie verzorgd 
en die functionaliteit geactiveerd die voor ons van 
toegevoegde waarde is. We hebben bovendien ook 
zelf een app geïnstalleerd voor onze bonnenstroom 
dus dat is nu volledig gedigitaliseerd. 
Middels track & trace weet ik elk moment van de dag 
exact waar onze chauffeurs rijden en ik heb nu ook 
inzicht in rij- en rusttijden, brandstofverbruik etc. 
Zo kan ik snel schakelen, sturen én besparen.” 


