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Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035  52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342  425 678

Kwaliteit gegarandeerd
Voldoet uw olieafscheidingsinstallatie aan de gestelde eisen? Teeuwissen is (KIWA) gecertificeerd voor het ledigen, 
reinigen, inspecteren en beproeven (testen op vloeistofdichtheid) van olieafscheidingsinstallaties en de daaraan 
verbonden afvoerpunten en leidingen. Na afloop van het werk maken we een professioneel inspectierapport op  
en verstrekken we een beproevingscertificaat. Met dit certificaat voldoet u aan de wet en regelgeving. 

Ontzorgen
Het onderhouden van uw olieafscheidingsinstallaties kan Teeuwissen ook op contractbasis uitvoeren. Wij bewaken dan 
de overeengekomen inspectie en ledigingsfrequentie. Voor u een zorg minder. Met ons geavanceerd materieel en goed 
opgeleid personeel zijn wij in heel Nederland snel ter plaatse. Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

776909 TEEUWISSEN FACT SHEET OLIE AFSCHEIDING.indd   2 07-05-19   16:51

Naast het aanleggen van nieuwe pompsystemen en gemalen neemt Teeuwissen de renovatie 
van bestaande pompsystemen en gemalen op zich. Het kan gaan om het vervangen van alleen 
een pomp. We vernieuwen het leidingwerk in de pompput of vervangen verouderde besturings-
kasten.

Vetafscheiders zijn opgebouwd uit verschillende compartimenten, de afscheider scheidt het 
afvalwater in slib, vet en water. Van het bewerkte afvalwater wordt bij een goed werkende af-
scheider alleen het water geloosd op het riool. Na verloop van tijd moet de afscheider worden 
geledigd, zodat deze goed blijft functioneren. De tankwagen van Teeuwissen zuigt het opge-
hoopte vet, water en slib uit de vetafscheider en reinigt de compartimenten met hogedruk. 
Hoe vaak? Dit kunnen we onder andere bepalen door de slib- en vetlaag te meten.

Hoofdvestiging Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen Tel. 035 - 52 52 319
Nevenvestiging Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld Tel. 0342 - 425 678

Voldoet uw olieafscheidingsinstallatie aan de gestelde eisen? Teeuwissen is (KIWA) gecertifi-
ceerd voor het ledigen, reinigen, inspecteren en beproeven (testen op vloeistofdichtheid) van 
olieafscheidingsinstallaties en de daaraan verbonden afvoerpunten en leidingen. Na afloop van 
het werk maken we een professioneel inspectierapport op en verstrekken we een beproevings-
certificaat. Met dit certificaat voldoet u aan de wet- en regelgeving.
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Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035 - 52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342 - 425 678

Renoveren en vervangen
Naast het aanleggen van nieuwe pompsystemen en gemalen neemt Teeuwissen de renovatie van bestaande pompsystemen 
en gemalen op zich. Het kan gaan om het vervangen van alleen een pomp. We vernieuwen het leidingwerk in de 
pompput of vervangen verouderde besturingskasten.

Vakkundig onderhoud
Teeuwissen beschikt over vakkundige medewerkers. Onze serviceteams staan 24 uur per dag met moderne apparatuur 
klaar om voor u onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden te verrichten. Onze service- en montageteams 
verzorgen op verzoek ook regulier onderhoud aan uw pompsysteem.

De vinger aan de pols
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele staat van uw pompinstallatie of rioolstelsel? Met ons telemetriesysteem  
weet u te allen tijde hoe uw pompinstallatie of het rioolstelstel functioneert. Teeuwissen legt deze telemetrie aan  
en doet het operationeel beheer. Deze monitoring op afstand helpt u te bepalen welk serviceniveau u nodig heeft  
en maakt u duidelijk of structurele aanpassingen nodig zijn. We kunnen het beheer van uw pompsysteem geheel 
overnemen. Voor u een zorg minder.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

776909 TEEUWISSEN FACT SHEET POMPEN EN RIOOLGEMALEN.indd   2 07-05-19   16:52
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vetafscheider

Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035  52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342  425 678

Hoe het werkt
Vetafscheiders zijn opgebouwd uit verschillende compartimenten, de afscheider scheidt het afvalwater in slib, vet en 
water. Van het bewerkte afvalwater wordt bij een goed werkende afscheider alleen het water geloosd op het riool. 
Na verloop van tijd moet de afscheider worden geledigd, zodat deze goed blijft functioneren. De tankwagen van 
Teeuwissen zuigt het opgehoopte vet, water en slib uit de vetafscheider en reinigt de compartimenten met hogedruk. 
Hoe vaak? Dit kunnen we onder andere bepalen door de slib en vetlaag te meten. 

Alles in één hand
Als ondernemer is het goed om te weten in welke technische staat de vetafscheider verkeert. Niet alleen voor uzelf, 
maar ook omdat u hierover soms informatie moet verstrekken aan de gemeente. Na onze uitgebreide inspectie en 
capaciteitsberekening bent u weer tot in detail op de hoogte. Van Teeuwissen ontvangt u na afloop een inspectie
rapport met een advies. Moet uw vetafscheider worden gerepareerd of vervangen? Wij regelen dat graag voor u.

Op afroep of contract
Ledigen en reinigen van vetafscheiders is mogelijk op afroep, maar ook op contractbasis. Als u met ons een  
ledigingscontract aangaat, dan bewaken wij voor u de overeengekomen ledigingsfrequentie. Een zorg minder.  
Met geavanceerd materieel en goed opgeleid personeel is Teeuwissen in heel Nederland snel ter plaatse.  
Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com
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Onderhoud 
olieafscheiders

Onderhoud 
pompputten

Onderhoud 
vetafscheiders

Voor alle overige informatie m.b.t. riolen 
verwijzen wij u naar onze website of voor een 
advies op maat, neem contact met ons op.

Haal (meer) voordeel uit 
uw Beta lidmaatschap!

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com
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ACCOUNTANCY,
RETAILADVIES EN 
BEDRIJFSSOFTWARE

“Handen aan ’t stuur, blik vooruit, gas
erop. Dat is úw manier van ondernemen.
In een branche met voelbare concurrentie
is stilstaan geen optie.”

U hebt maar één uitdaging. Hoe zorgt u dat u alles onder controle houdt?
Dat u snelheid maakt - maar alleen op de goede weg? Dat u bijstuurt zonder
uw voorsprong te verliezen?

Retailondernemers in heel Nederland betrekken EKW bij deze uitdaging.
Al 50 jaar combineren wij de dienstverlening van een accountantskantoor met de 
expertise van een branchespecialist. Het resultaat is een complete oplossing:
accountancy, retailadvies en bedrijfssoftware. Completer kan het bijna niet.
Zullen wij kennismaken?

E.K. Williams Nederland B.V. 
Utrechtsestraat 61, 6811 LW  Arnhem

T 026-353 78 70 | info@ekw.nl | www.ekw.nl
/EKW.nl        /EKWtweets

POMP-01-2017.indd   13 27-12-16   15:52

E.K. Williams Nederland B.V.
Kanaal Noord 350b, 7323 AM Apeldoorn

T 055-303 46 70 | info@ekw.nl | www.ekw.nl



Jiri Hartog
Hoofdredacteur 

Tel. 06-1121 5996
jiri@businesscontentmedia.nl

Stilstand
H

et is een bijna onwerkelijke tijd. De uitbraak van het coronavirus 
heeft het land nu al wekenlang lamgelegd. Wij Nederlanders zijn 
opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, en daar lijken wij - na 
eerst wat haperingen - wel degelijk gehoor aan te geven. 

Dat geldt ook voor mij. Ik kom mijn huis nauwelijks uit en mijn 
auto staat al dagenlang stil. Als journalist kun je makkelijk via de telefoon of een 
videoverbinding je werk doen. Niet zo leuk, wel zo efficiënt.

Tankstations spelen een bijzonder rol van betekenis in deze crisis, zoals jullie uit 
ervaring weten. Want tankstations zijn aangemerkt als vitale onderdelen voor ons 
land en moeten dus open blijven. In deze editie van Move On hebben wij een aantal 
ondernemers - en medewerkers - gesproken en opgetekend hoe zij met deze vreemde 
en ook wel beangstigende situatie omgaan. Ondernemers zouden geen ondernemers 
zijn als zij hier hun creativiteit en commerciële instinct niet op loslaten. Lees het arti-
kel vanaf pagina 26 in deze Move On er maar op na.

Maar tankstations bevinden zich ook in een ongemakkelijke spagaat. Je moet dus je 
deuren geopend houden, maar driekwart van het land zit thuis en dus niet op de weg. 
De omzetten kelderen keihard naar beneden. Dat roept om initiatief, om die daling te 
dempen. Maar aan de andere kant is het ook weer niet de bedoeling om met een rake 
actie massa’s mensen te trekken. Want veel klanten bij elkaar is in deze rare corona-

tijd even niet zo’n goed idee. 

Dus wat te doen? Naar mijn idee zit er maar één ding op. De coron-
acrisis op de minst schadelijke manier uitzingen, wat voor de een 

makkelijker zal zijn dan voor de ander, en daarna onze wonden 
likken en weer doorgaan. Want al lijkt dat nu bijna niet te 
bevatten, er komen ook weer tijden aan die beter zullen zijn. 
Na regen komt zonneschijn. En na stilstand acceleratie.
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‘Nauwelijks klanten, dit is onwerkelijk’
De omzet van de tankstations in Nederland is door de coronacrisis hard 
onderuit gegaan. De verklaring is logisch: mensen werken massaal thuis, 
zakelijke afspraken worden afgezegd, een ritje naar opa of oma zit er 
niet in en de transportsector ligt zo goed als stil. Alleen de carwash- en 
de tabaksomzet blijven redelijk op peil, zo blijkt uit een rondgang langs 
ondernemers en een onderbouwing door Orange Peak Company.

Gewoon in een ongewone tijd
Het gewone leven is zo goed als tot stilstand gekomen in 
Nederland. Maar dat geldt allerminst voor de mensen die 
werken in de vitale sectoren. Natuurlijk, de medewerkers 
in de zorg voorop. Maar vergeet ook niet de shop- en 
bakkerijmedewerkers, die elke dag klanten in deze 
ongewone tijd zo gewoon en goed als mogelijk weer snel 
op weg helpen. Twee portretten van ‘onze’ helden. 

6
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INHOUD
Editie 2 - april

Girlpower
De petrolmarkt is een mannenbolwerk. Althans, dat wordt vaak 
gedacht. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet toch ook dat veel 
tankstations worden gerund door vrouwen. Move On Magazine 
sprak er drie. Alle drie zijn het bezige baasjes. En alle drie zijn het 
sterren in het maken van keuzes, harde keuzes.

11 Column
Ewout Klok

12 Vraagje

18 Fuel Insight

20 Uit het oog
Luc van Riel

25 Column
Steven Stroet

26 Onwrikbare 
ondernemersgeest 

Om klanten optimaal te kunnen 
blijven bedienen nopen de huidige 
marktontwikkelingen tankstations 

tot creativiteit. En eens te meer blijkt 
dat de sector beschikt over een 

onwrikbare ondernemersgeest. Een 
overzicht.

30 Media statements

32 BETA Weekly

41 Verplichting  
contactloos betalen  
aan pomp verschuift

42 Collega alert
Willem-Bas van Tol

44 Muizenissen

48 Zwartwit
Ewout Klok

50 Life after petrol
Piet van Herpen

58 Agenda

Voor paard  
en auto

‘Nee toch!’, dacht Roger 
Jeurissen toen zijn 

vrouw Bettina voorstelde 
een manege naast hun 

tankstation te starten. Hij 
had haar al eens eerder 

met de paardensport 
moeten delen, en dat was 

hem niet goed bevallen. 
Toch is ook bij Roger het 
vonkje overgeslagen, en 

runt hij Jeurissen Stables 
met evenveel plezier als het 

tankstation.

34
54Gi

rl
pow

er

ONMove
magazine

5



GEWOON
IN EEN
ONGEWONE 
TIJD HET GEWONE LEVEN IS ZO GOED ALS TOT 

STILSTAND GEKOMEN IN NEDERLAND. MAAR 
DAT GELDT ALLERMINST VOOR DE MENSEN 
DIE WERKEN IN DE VITALE SECTOREN. 
NATUURLIJK, DE MEDEWERKERS IN DE 
ZORG VOOROP. MAAR VERGEET OOK NIET DE 
SHOP- EN BAKKERIJMEDEWERKERS, DIE ELKE 
DAG KLANTEN IN DEZE ONGEWONE TIJD ZO 
GEWOON EN GOED ALS MOGELIJK WEER SNEL 
OP WEG HELPEN. TWEE PORTRETTEN VAN 
‘ONZE’ HELDEN. 

Tekst: Martijn Louws

ONMove
magazine

6

Corona
MEDEWERKERSVERHALEN



Een geoliede machine, 
mede dankzij Janneke
JANNEKE VISSERS IS WERKZAAM IN DE BAKERY VAN TOTAL HAMBAKEN IN DEN BOSCH. DEZE 
LOCATIE WORDT DOOR OTOTOL GEËXPLOITEERD SINDS NOVEMBER 2015. DE SHOP BIJ DIT TOTAL-
STATION IS IN HET VOORJAAR VAN 2016 HELEMAAL VERBOUWD, HEEFT EEN UITGEBREID BAKERY 
EN DE SHOP IS 24 UUR PER DAG OPEN. OOK NU.

G
asten helpen, broodjes smeren, producten 
inkopen en ook af en toe roosters maken: 
Janneke is er druk mee. Ook in deze 
bijzondere dagen. “Ja, ook nu is de shop 
gewoon 24 uur open, maar de bakery 
draaien wij nu van zeven uur ‘s ochtends 

tot drie uur ’s middags. En op dit moment smeren wij geen 
pistolets voor de gasten, maar zorgen wij ervoor dat onze 
zachte broodjes en sandwiches volop voorradig zijn in de 
koeling. Deze broodjes smeren wij overigens wel ook elke 
dag vers.” Ook kunnen de klanten van Total Hambaken in 
de warmhoudkast bladerdeegbroodjes, snacks en panini’s 
warm krijgen. “Evenals de warme broodjes Unox en gehakt-
ballen. Alleen moeten ze de worst en de gehaktbal zelf op 
een broodje beleggen”, legt Janneke uit. Dagelijks komen 
er honderden gasten bij Total Hambaken, althans voor de 
coronacrisis. Nu is het er rustiger. “Al die gasten bedienen 

wij doorgaans met het team van zo’n 16 parttimers. En we 
werken normaal in twee shifts: van zes uur in de ochtend tot 
half één en van half twaalf tot zes uur in de middag”, vertelt 
Janneke. Zij verzekert dat ze het met z’n zestienen samen 
doen. “We hebben vaste belegschema’s, iedereen weet zo-
doende precies wat ze moeten doen. Heel handig allemaal.” 

Naam: Janneke Vissers
Leeftijd: 52
Functie: medewerker 
bakery 
Bedrijf: Ototol
Tip: Ga met plezier naar 
je werk, dat straalt ook 
af op de gasten!

Foto’s Janneke:
Danny Cornelissen

ONMove
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“Ook nu is de shop 
gewoon 24 uur open”

De schema’s zijn er, maar er is alle ruimte voor flexibiliteit 
(in gewone tijden). “Als een gast een broodje net even anders 
wil hebben, dan kan dat. Uiteraard. En ik krijg soms heel 
bijzondere verzoekjes. Maar geen probleem, wij smeren en 
beleggen ook die broodjes met alle liefde.” Die term gebruikt 
Janneke overigens met regelmaat, ook in gesprekken met 
klanten. “Als ze dan zeggen: ‘Het is wel erg duur’, dan zeggen 
wij: ‘Maar we smeren het wel met liefde voor u meneer. Dat 
krijgt u er gratis bij!’ Het is met een knipoog, dat haalt dan 
vaak wel de kou uit de lucht”, lacht Janneke. 

Gasten veranderen
Zij merkt dat de gast wel aan het veranderen is. “Ze zijn 
soms zo gehaast, vooral de gasten die naar hun werk gaan. 
‘s Ochtends vroeg zijn dat de bouwvakkers, even later [in 
het pre-coronatijdperk, red.] de mensen die naar kantoor 
gaan. Dat was vroeger minder extreem, toen was er wel tijd 
voor een leuk praatje. Nu moet het vaak allemaal snel, snel, 
snel.” Maar niet dat dit haar dag verpest, nee allerminst. 
“We zitten aan een drukke provinciale weg met achter ons 
station een leuke volksbuurt. Ja, die mensen komen hier 
doorgaans voor een lekker bakkie koffie. En ja, ook voor 
een praatje. Die hebben vaak wel de tijd. Dan komt de 
Brabantse gemoedelijkheid om de hoek kijken, superleuk.” 
En ook in de avonduren, wanneer de bakery is gesloten, 
komt de groep klanten uit de wijk achter het station binnen. 
“Veel Marokkaanse jongeren komen voor een halalsnack. De 
frikandelbroodjes, kaasbroodjes en saucijzenbroodjes zijn 
niet aan te slepen. Maar nu mag er niemand blijven hangen 
om te kletsen, dat is wel jammer.”

Korte lijnen
Janneke is bij veel betrokken, en zij trekt dagelijkse op in een 
klein team met naast de collega’s van de bakery een caissière 
en de stationsmanager. “De lijnen zijn kort, we overleggen 
op zo’n dag best vaak even kort over zaken die er spelen in 
de shop of op het voorterrein. Dat gaat heel prettig.” Zij 
ondersteunt het met een voorbeeld. “Laatst liep er een man 
over het voorterrein te dwalen. Heel vreemd, dus in overleg 
hebben we besloten om hem even aan te spreken. Bleek hij 
onwel te zijn, een TIA. Dan is het snel handelen, ook weer 
met elkaar. En dan is fijn dat we een goed team zijn, een 
geoliede machine.” 

ONMove
magazine
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‘Samen, samen met het 
team bereiken wij veel’
“OOK BIJ ONS IS HET SUPER RUSTIG. KLANTEN DIE THUIS KÚNNEN WERKEN, DOEN DAT OOK. 
VOOR DE KLANTEN DIE TOCH NOG KOMEN, DOEN WE NET EVEN WAT EXTRA’S.”

A
an het woord is Sjoerd, shopmedewerker 
van Green Planet in Pesse. Het ‘groene’ 
tankstation biedt een keur aan (duurza-
me) brandstoffen en ontvangt klanten 
normaliter in een shop met uitgebreide 
zitmogelijkheden en een formidabel 

shopassortiment, deels uit de streek en deels vers bereid. De 
klant wordt er vertroeteld. “Gelukkig is onze horeca nog 
open en kunnen gasten maaltijden afhalen”, vertelt Sjoerd. 
Maar daar is dan ook wel mee gezegd. Immers, gasten 
mogen niet meer lang verblijven in de shop. Toch is Sjoerd 
vol goede moed en zet hij dagelijks zijn schouders eronder. 
“Het leukste aan mijn werk vind ik de variatie. Geen dag 
is hetzelfde, zeker in deze tijd niet. Bovendien heb ik veel 
verschillende werkterreinen. Zo open ik vaak zelf de shop en 
word ik daarna afgelost door een collega. Vervolgens houd 
ik mij bezig met de administratie op kantoor.” 

Het samenspel
Met name het samenspel met de collega’s vindt hij leuk. “Ik 
wil samen met het team goede prestaties leveren. Ik heb dan 

ook super leuke collega’s, we hebben veel lol met z’n allen.” 
Ook met zijn baas Edward Doorten kan hij goed door één 
deur. “Samen met hem heb ik twee jaar geleden mijn VW 
Polo gekocht in Duitsland. Ik was op zoek naar een jonge 
Polo met een sportief uiterlijk. Eigenlijk ben ik al sinds 
jongs af aan BMW-fan, maar voor mijn eerste auto zocht ik 
toch een iets nieuwer model voor mijn budget, met lagere 
maandlasten. Natuurlijk is de droom om nog eens ooit een 
BMW te mogen bezitten. De ultieme droomauto is een M5, 
maar dat is misschien wel héél optimistisch”, lacht Sjoerd. 

Foto’s Sjoerd:
André Weima

Naam: Sjoerd Merks
Leeftijd: 21
Functie: Leidinggevende shop/
medewerker administratie
Bedrijf: Green Planet (Shell)
Tip: Doe het samen, lever 
samen met het team goede 
prestaties
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Vol goede moed
Hij is enthousiast, en volle goede moed. Ook in deze moei-
lijke tijden. Maar soms, heel soms heeft hij de smoor erin. 
“Ik heb een hekel aan negatieve mensen. Omdat ik zelf ook 
geregeld in de shop sta, kom je zulke mensen wel eens tegen 
ja. Mensen die overal over klagen en van alles een probleem 
maken. Daar kan ik niets mee. Dan denk ik: joh, wat loop je 
nou te zeuren. Maak er wat leuks van. Maar gelukkig zijn de 
meeste mensen die hier komen wel heel vrolijk en positief.” 
Voor de klanten die toch nog komen in tijden van de coron-
acrisis doet Sjoerd en zijn team net even wat extra’s. “En dat 
wordt gewaardeerd.” Sjoerd is bovenal trots op het station, 
waar hij samen met het team de afgelopen jaren veel 
heeft bereikt. “Zo hebben wij onlangs de hoogst haalbare 
Shell-score bereikt tijdens de controle op ons planogram en 
assortiment. Hoe dat kan? Iedereen haalt het beste uit zich-
zelf en krijgt hier volop de ruimte om zich te ontwikkelen. 
Dat werpt zijn vruchten af, ook tijdens de coronacrisis.” 

“Gelukkig is onze 
horeca nog open 
en kunnen gasten 

maaltijden afhalen”

“Het leukste aan 
mijn werk vind ik de 
variatie. Geen dag 
is hetzelfde, zeker 
in deze tijd niet.”
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Ewout Klok 

Ewout Klok heeft een Shell-station  
in Hoogeveen en is voorzitter van BETA.

Reageren? Ewoutklok@tankbijklok.nl

DE WERELD 
DRAAIT 
DOORRRRRR!!!

A
fgelopen vrijdag was de laatste aflevering van het tv-pro-
gramma De Wereld Draait Door. Ik mocht daar zelf drie 
seizoenen aan bijdragen in de rol van debater bij het 
blokje ‘Het Lagerhuis’ rondom verkiezingstijd. Toen nog 
mét publiek. De afgelopen weken heb ik geen uitzending 
gemist. Als je in een soort van quarantaine zit kijk je 

álles. Tot de volledige herhaling van de Elfstedentocht aan toe! En niet via 
YouTube of Netflix, gewoon op de Nederlandse tv! 

Mijn omzet is nu gehalveerd. De lunchroom is gesloten. Alleen bezorgen 
we nog of kan men lunches afhalen. Alle parttimers zitten thuis en de 
‘vaste’ medewerkers verdelen hun uren zover het mogelijk is. We werken 
met handschoentjes aan, de obri zit potdicht en er staan grote pijlen bij de 
nachtautomaat omdat we eerder sluiten met bemand werken.

Graag wil ik onze medewerkers enorm complimenteren. Als medewerkers 
in de vitale sector (waartoe we officieel behoren) waardeer ik enorm hoe 
iedereen meedenkt, meewerkt en zich houdt aan alle regels. Vooral ook de 
behulpzaamheid richting onze gasten. Uitleggen waarom we het raam naar 
beneden hebben. Waarom we met 1,5 meter tussenruimte met elkaar praten. 
Waarom we met handschoenen aan contant afrekenen. Maar ook waarom 
we liever willen dat de gasten pinnen. De pompen en handvatten worden 
om het kwartier weer schoongemaakt. Evenals de toiletten. Ik hoef er niet 
om te vragen: het gebeurt gewoon. Er wordt niet gemopperd dat ze niet de 
uren maken die ze graag willen maken. Er wordt met mij meegeleefd om de 
situatie waarin we met elkaar zitten. Als door een wesp gestoken wordt er 
eensgezind gereageerd op diegene die de genomen maatregelen in twijfel 
trekken of er zelfs boos om worden. 

Ze kwamen zelf met het idee om onze gasten die we niet meer zien (omdat 
die hun bedrijven helemaal op slot moesten doen) een bloemetje te sturen. 
Dat hebben we gedaan. Namens mijn team een hart onder de riem. Een 
kleine moeite, een groots gebaar. 

We zijn onwetend hoe lang deze periode gaat duren. Zijn we er 28 april 
vanaf? Of wordt het toch 1 juni? Eén ding weten we wel zeker: 

De wereld draait door…

Zorg goed voor jezelf en elkaar. 
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BIJ HET SECRETARIAAT VAN BETA KOMEN SOMS VRAGEN BINNEN DIE ER NÉT EEN 
BEETJE UITSPRINGEN. DE MEEST BIJZONDERE BELICHT TIM SCHOENMAKERS IN 
DEZE RUBRIEK.

C
orona, corona, corona... Iets meer dan een maand geleden 
moest ik bij dat woord nog vooral aan een biertje met een 
citroentje denken, maar inmiddels is die positieve associa-
tie behoorlijk omgeslagen. Dat zal bij jou niet anders zijn. 

Elke dag staat in het teken van het virus. Telkens zijn er 
nieuwe regels en nog altijd is er veel onduidelijkheid. Dat dit tot extra 
vragen leidt bij het BETA-secretariaat zal niemand verbazen. En 
gek genoeg is dat voor ons dan wel weer iets positiefs: juist nu 
kunnen we laten zien waarom we er als branchevereniging zijn 
voor onze leden. We hebben zelfs een speciaal corona-meldpunt 
(corona@beta-tankstations.nl) in het leven geroepen om alle 
vragen in goede banen te leiden. Van alle vragen en tips die we 
krijgen, maken we zo snel mogelijk een nieuwsbrief. We hebben in 
drie weken - sinds de maatregelen van kracht geworden zijn - al 
zo’n 40 nieuwsberichten geplaatst op de site. Dit is ons belang-
rijkste communicatiemiddel, want het is een snelle manier om je 
te kunnen informeren, en we zien gelukkig dat er heel veel wordt 
gereageerd. 

Maar goed, deze rubriek gaat eigenlijk over grappige telefoontjes 
die we krijgen. Overal zit humor in, dus zelfs in de ellendige 
situatie waar we ons nu in bevinden. Wij melden heel veel over 
voorzorgsmaatregelen. Het gaat erom dat we met zijn allen de 
verspreiding van het virus zo goed mogelijk voorkomen. Dus we 
houden 1,5 meter afstand, laten weinig mensen toe in de shop 
en rekenen zoveel mogelijk af vanachter het kogelwerende glas. 
Daarvoor maken wij posters, die we in de loop van de tijd regel-
matig aangepast hebben aan de hand van input van leden. Je 
kunt immers weer wat leren van hoe jouw collega dit aanpakt, en 
andersom. Voor iedereen is het nieuw. Zo ook voor medewerkers. 
Die zijn, de ene keer meer terecht dan de andere keer, bezorgd 
over hun eigen gezondheid. Dus besluiten ze soms extra voorzorgs-
maatregelen te treffen. De meest creatieve die ik gehoord heb: 
de medewerker die een fles jenever had meegenomen om zelf het 
contante geld dat hij ontving mee te ontsmetten. Ik weet niet of 
het goed werkte, maar ik heb dan zelf toch liever een biertje. Zelfs 
als het merk Corona is.

CORONABIER 
EN JENEVER
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Voor iedereen is het 
nieuw, ook voor 

medewerkers
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‘ NAUWELIJKS KLANTEN, 
DIT IS ONWERKELIJK’

“De omzet die we 
nu missen wordt niet 

meer ingehaald”
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‘ NAUWELIJKS KLANTEN, 
DIT IS ONWERKELIJK’

DE OMZET VAN DE TANKSTATIONS IN 
NEDERLAND IS DOOR DE CORONACRISIS 
HARD ONDERUIT GEGAAN. DE VERKLARING IS 
LOGISCH: MENSEN WERKEN MASSAAL THUIS, 
ZAKELIJKE AFSPRAKEN WORDEN AFGEZEGD, 
EEN RITJE NAAR OPA OF OMA ZIT ER NIET IN EN 
DE TRANSPORTSECTOR LIGT ZO GOED ALS STIL. 
ALLEEN DE CARWASH- EN DE TABAKSOMZET 
BLIJVEN REDELIJK OP PEIL, ZO BLIJKT UIT 
EEN RONDGANG LANGS ONDERNEMERS EN EEN 
ONDERBOUWING DOOR ORANGE PEAK COMPANY.

Tekst: Martijn Louws, foto’s: Danny Cornelissen

H
et zijn vreemde tijden voor iedereen in 
Nederland, zeker ook voor de tankstati-
ons. Daar waar de wegen dagelijks over-
vol zijn, is het nu rustig. En dat merken de 
tankstations: mensen zijn minder onder-
weg. Er wordt minder getankt. En minder 

gegeten. Maar nog wel gewassen. “Mijn brandstofverkopen 
staan in de vierde week van maart 70 procent in de min”, 
zegt Nandor Trumpi van Esso Trumpi in Breda. Ook zijn 
bakery heeft te kampen met teruglopende verkopen: nor-
maal realiseert hij daar een dagomzet van zo’n twaalf- à 
dertienhonderd euro (inclusief snacks), nu is daar nog zo’n 
zevenhonderd euro van over. “Alleen tabak blijft redelijk op 
peil in de shop. Wat heet, er was medio maart zelfs een klei-
ne plus te zien bij de afkondiging van de eerste maatregelen 
tegen het coronavirus in Nederland. Mensen zijn toch gaan 
hamsteren omdat ze bang waren dat iedereen de deuren zou 
moeten sluiten.” Naast de tabak blijft ook het wassen bij 
Nandor aardig op niveau. “Al is dat wel wisselvallig.” 

Verkeersregelaars
Hetzelfde beeld schetst ondernemer Ewout Klok. “Mijn 
brandstofomzet is met 50 procent gedaald. Wij krijgen 
alleen nog mensen uit de vitale sectoren aan de pomp, uit 

de zorg, de journalistiek, de brandweer en politie. En de 
particulier die komt nog wel zijn auto wassen.” Het is een 
onwerkelijke situatie, schetst hij. “De brandstofprijzen zijn 
erg laag, normaal gesproken moeten we bij dit soort weken 
verkeersregelaars inzetten. Maar nu, nee. De prijs doet er niet 
meer toe. Het is uniek wat wij nu meemaken.” In België zijn 
er al tankstations waar je voor minder dan een euro een liter 
benzine kunt krijgen. In Nederland liggen de prijzen zo rond 
de 1,50 euro - ook een stuk minder dan de 1,80 euro die twee 
maanden geleden nog als adviesprijs gold. “De brandstof-
verkopen waren de eerste weken 30 tot 35 procent lager dan 
normaal’’, zegt Tim Schoenmakers van BETA. “Inmiddels zie 
je op veel locaties dat dit nog verder wegzakt.” Het is volgens 
hem echt dramatisch. Hij heeft recht van spreken, BETA ver-
tegenwoordigt namelijk bijna de helft van de bemande tank-
stations in Nederland. “De omzet is meer dan gehalveerd. 
Niet alleen van het tanken, maar het heeft ook zijn weerslag 
op de shop.” BETA constateert ook dat het deze week alleen 
maar verder afneemt. “Je ziet het effect van de eerste twee 
persconferenties van Rutte terug. De ernst is daarna goed 
doorgedrongen.” Tim zegt dat de  branche zich nog gelukkig 
mag prijzen dat deze tot de vitale sectoren wordt gerekend. 
“Wij hebben tenminste nog omzet.”

Maatregelen
Alle tankstations blijven open. Ook mogen er in de 
shop broodjes worden bereid en verkocht. Wel moeten 
shops niet te veel klanten tegelijk binnenlaten. Klanten 
moeten op 1,5 meter van elkaar kunnen staan en 
lopen. Zo niet, dan kunnen de stationeigenaren of een 
boete krijgen oplopend tot 4.000 euro of zelfs gesloten 
worden. Dat betekent dat klanten voortaan vaker buiten 
moeten wachten voor ze naar binnen mogen. Uit voor-
zorg hangen er bij alle pompen extra handschoenen. In 
de kiosk pakt de medewerker geld met handschoenen 
aan. Tankstations met een uitgebreide bakery met zit- 
en stagelegenheid mogen die zit- en stagelegenheden 
niet gebruiken. Klanten mogen namelijk niet langer dan 
noodzakelijk in de shop verblijven.
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Kritieke schakels
Het zijn zware tijden voor de tankstations die één van de 
kritieke schakels zijn in het systeem van distributie en trans-
port, zegt ook Alle Hans Hiemstra van Orange Peak Com-
pany. Orange Peak Company ziet grote effecten in de cijfers 
van tankstations. “Als het gaat om de brandstoffen dan zien 
we in de derde week van maart dat over heel Nederland de 
getankte liters brandstof gemiddeld met een derde afnemen, 
in de vierde week van maart is dit al de helft. Er zijn wat dat 
betreft grote verschillen tussen bijvoorbeeld Noord-Brabant 
en Noord-Nederland”, aldus Alle Hans. Uit de data blijkt 
verder dat benzine sneller daalt dan diesel. “Dit heeft te ma-
ken met de transportsector, die voor een deel nog wel rijdt”, 
zegt Alle Hans. De premiumbrandstoffen blijven volgens 
de cijfers van Orange Peak Company nog wel enigszins op 
niveau, met de kanttekening dat dit ook te maken heeft met 
de samenstelling van de benzines die sinds kort is veranderd 
(komst van E10). “Bovendien hebben deze brandstoffen een 
zeer klein aandeel in de totale plas”, weet Alle Hans. 

Daling van een kwart
Het geluid van ondernemers dat de tabaksomzet redelijk op 
peil blijft, wordt ook door hem bevestigd. “Tabak is lange 
tijd op het niveau van voor de crisis gebleven, maar gaat nu 
langzamerhand ook wat verliezen ten opzichte van vorig 
jaar. Tabak is halverwege maart gehamsterd, wat een korte 
piek verklaart en waar een deel van het dalende effect in 
zit omdat deze voorraad eerst wordt gebruikt.” De overige 
categorieën in de shop ontkomen ook niet aan dalende om-
zetten. Orange Peak Company noteert voor zoetwaren en 
dranken een daling van gemiddeld een kwart. “Dit komt met 

name doordat er momenteel weinig woon-werkverkeer is op 
de weg”, vertelt Alle Hans. Daarnaast heeft de bakery het 
ook mede hierdoor zwaar. “De dalingen in omzet en afzet 
zijn door de crisis fors. In de derde week van maart zien we 
dalingen van 40 tot 50 procent. In de vierde week van maart 
gaat het nog slechter en worden er dalingen van 50 tot 75 
procent geconstateerd.” Alle Hans laat weten dat bakery’s 

“Mijn 
brandstofomzet 

is met 50 procent 
gedaald; wij 

krijgen alleen nog 
mensen uit de vitale 

sectoren aan de 
pomp, uit de zorg, 
de journalistiek, 
de brandweer 

en politie”
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ook tijdelijk worden gesloten. “Maar aan de andere kant 
zien we ook dat ondernemers zich van hun beste kant laten 
zien en erg creatief zijn om toch nog enige omzet te realise-
ren. Er zijn bezorgservices opgezet en speciale afhaalloketten 
geopend op de stations.” Orange Peak Company laat weten 
dat men voor alle categorieën de effecten ziet toenemen. “Er 
ontstaat dus steeds meer behoefte aan snelle ondersteuning 
vanuit de overheid”, zegt Alle Hans. Ewout Klok vindt dit 
ook, al heeft hij ook nog een positieve noot. Als het verkeer 
weer gaat rijden, dan denkt Ewout namelijk dat er ook weer 
vraag naar brandstof is. “Echter, de omzet die we nu missen 
wordt niet meer ingehaald. Dit is een verloren jaar voor ons. 
Kijk, een kledingstuk koop je nu misschien niet, dat kan ook 
later. Maar niet rijden nu, betekent dat je ook geen brand-
stof verbruikt. En je gaat straks wanneer alles voorbij is niet 
extra kilometers maken.” Volgens Ewout leven pomphouders 
in onzekerheid. Ze hebben werknemers naar huis gestuurd 
en hopen op korte termijn aanspraak te kunnen maken op 
de steunmaatregelen van de overheid.  

Contactloos betalen
Contactloos betalen zonder pincode kon tot voor kort voor 
een bedrag tot 25 euro. Vanwege het coronavirus is die limiet 
opgeschroefd naar 50 euro. Zo hoeven minder klanten de betaalau-
tomaat aan te raken. Het gaat in totaal om zo’n 380.000 betaalauto-
maten die hiervoor zijn aangepast. De cumulatieve limiet, van meer-
dere contactloze betalingen na elkaar, werd eerder al opgehoogd. 
Dit was 50 euro en is nu 100 euro. Consumenten kunnen de limiet 
niet zelf weer naar beneden bijstellen, zegt een woordvoerder van 
Betaalvereniging Nederland. Het is wel de bedoeling dat de limiet 
weer naar beneden gaat als de coronacrisis is bedaard.
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PRIJZENOORLOG 
VOOR GROTE 
JONGENS

ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN ZOUDEN DE KRANTEN DEZE WEKEN VOL HEBBEN 
GESTAAN VAN DE MONDIALE OLIEPRIJZENOORLOG EN ZOU HET GESPREK VAN DE DAG 
DE BEPERKING VAN DE MAXIMALE SNELHEID OP DE SNELWEGEN ZIJN. 

Tekst: Chris van der Straaten

H
elaas zijn het geen gewone tijden, 
maar moeten we met elkaar een 
gezondheidscrisis doorstaan. Nu 
de brandstofomzet als gevolg 
van de uitval van de vraag door 
corona circa gehalveerd is, blijkt 

de hoge brandstofmarge een welkom doekje voor het 
bloeden in onze sector. Uiteraard geldt dat laatste 
niet voor de oliemaatschappijen. 

Hoe komt de olieprijs zo laag?
Vanwege de afgenomen vraag naar olie zijn de 
olieproducerende landen in overleg gegaan over 
beperking van de productie. Door het aanbod te 
beperken bij een afnemende vraag blijft de olieprijs 
op een aanvaardbaar peil. Rusland en Saudi-Arabië 
hebben echter geen overeenstemming gekregen over 
beperking van de productie. In plaats daarvan is er 
een prijzenoorlog uitgebroken. Door het dumpen 
van olie is de prijs voor een barrel nu ruim onder de 
20 dollar. Met deze oorlog worden producenten van 
bijvoorbeeld schalieolie uit de markt gedrukt, maar 
ook veel oliemaatschappijen hebben een veel hogere 
olieprijs nodig voor een gezond rendement. 

Bij een daling van de olieprijs dalen de pompprijzen 
normaal gesproken ook. Nu echter de afzet aan de 
pomp de afgelopen weken stagneerde is de pomp-
prijs niet zo hard gedaald als normaliter het geval 
is. Hiermee is de retailmarge sterk toegenomen. 

Zeker niet alleen maar voordelen
Voor partijen die grote voorraden aanhouden is een 
daling van de olieprijs uiteraard slecht nieuws. Ook 
inkopers met een vaste korting of termijnprijsaf-
spraak profiteren niet van de lage olieprijs. Sterker, 
deze partijen hebben last van concurrenten die te-
gen een lage prijs inkopen en dit voordeel doorgeven 
aan de consument. Met een lage olieprijs komt 
het resultaat van oliemaatschappijen on-
der druk te staan, met als gevolg min-
der investeringen, bijvoorbeeld in de 
energietransitie, en zal er in kosten 
gesneden gaan worden. Een lage 
olieprijs zal op de langere termijn 
dus zeer veel impact hebben, 
ook op het Nederlandse 
tankstationlandschap. 
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Toekomstige verwachtingen
Helaas hebben we geen idee hoe we uit de gezondheidscrisis 
gaan komen. Wel is duidelijk dat er anders gekeken gaat 
worden naar globalisering: reizen, mobiliteit en mondiale 
distributieketens. Ook is duidelijk dat de economie klappen 
heeft opgelopen. Hoe lang de recessie zal zijn, is niet goed 
te voorspellen, maar dat de vraag naar olie voorlopig laag 
blijft is zeer aannemelijk. Tel hierbij op dat de voorraden 
groot zijn, dat de Russen en Arabieren nog geen vrede heb-
ben gesloten en dan kan het haast niet anders dan dat de 
olieprijs voorlopig laag blijft. Als straks de volumes in Ne-
derland weer aantrekken, zal mogelijkerwijs de pompprijs 
zich wel wat meer gaan aanpassen en zullen de retailmarges 
wat afvlakken. In de afgelopen weken heb ik echter geleerd 
dat voorspellen een gevaarlijke bezigheid is. Het allerbe-
langrijkste blijft dus een mooi servicepunt te realiseren met 
een mooi gedifferentieerd aanbod en leuke medewerkers, 
waar de profits vooral ook uit andere producten komen dan 
uit de brandstofverkoop. 

“Het kan haast niet 
anders dan dat de 
olieprijs voorlopig 

laag blijft”
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“Het is zo 
vervelend dat je 

op dit soort zaken 
geen invloed hebt”
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‘ WAAROM 
INVESTEREN 
ALS ER GEEN 
DUIDELIJKHEID 
IS?’

HET IS IN DE TIJD VAN DE CORONACRISIS HOLLEN EN STILSTAAN VOOR 
LUC VAN RIEL. HIJ IS SAMEN MET ZIJN VROUW MONIQUE EIGENAAR 
VAN EEN PLUS-SUPERMARKT, PEUT-TANKSTATION EN KLEIN WARENHUIS 
IN HET BRABANTSE DIESSEN. MOMENTEEL LOOPT HET TEAM ZICH 
DE BENEN ONDER HET LIJF VANDAAN OM DE SCHAPPEN VAN ZIJN 
SUPERMARKT GEVULD TE KRIJGEN. MAAR IN HET TANKSTATION IS HET 
RUSTIG, HEEL RUSTIG. “IK BEN BLIJ DAT IK DAAR NOG TABAK MAG 
VERKOPEN, DAT ZORGT NOG VOOR WAT TRAFFIC.”

Tekst: Martijn Louws

“S
orry hoor”, verontschuldigt Luc zich aan de andere kant 
van lijn, “Het is zo druk hier in de supermarkt dat ik zelf 
ook schappen moet bijvullen. Mensen werken thuis, kunnen 
niet meer uit eten en gaan niet meer voor een broodje naar 
een bedrijfsrestaurant. Kortom, voor het eten komt men 
naar de supermarkt”, verklaart de ondernemer. Luc nam 

samen met zijn vrouw Monique in 2006 een kleine Spar in Diessen over. Die winkel werd te 
klein, in 2012 is daarom door het ondernemerspaar aan de Julianastraat een grotere EMTÉ 
geopend. Afgelopen jaar is de overstap gemaakt naar Plus. “Naast deze winkel hebben we 
hier in het dorp nog een klein warenhuis met onder meer drogisterijartikelen, speelgoed, 
huishoudartikelen en postzaken. Ook runnen we nog een tankstation.” Voor wat betreft 
dit laatste, dat is een Peut-station. Of zoals Luc het zelf zegt; een klein dorpsstation zonder 
bakery, maar wel met wasgelegenheid. “Daar is het rustig nu in deze tijd, ik ben blij dat wij 
daar nog tabak mogen verkopen, dat zorgt nog voor wat traffic.” Tabak is erg belangrijk 
voor het station, vertelt Luc. “Zo’n 80 procent van de omzet is afkomstig van die categorie.” 
Die huidige discussie rondom de verkoop van rookwaren in tankstations baart hem om die 
reden enigszins zorgen. “In eerste instantie werd er alleen gesproken over het afdekken van 
de tabakspresentatie per 1 januari 2021, maar nu wil men de tabaksverkoop in tankstations 
helemaal aan banden leggen. Als dat gebeurt, zullen we ons station in een andere vorm 
voort moeten zetten.”

Luc van Riel  
foto: Tim Schoenmakers

Vanaf volgend jaar is het voor tankstations verboden 
om tabakswaren in het zicht te presenteren. In ‘Uit het 
oog’ vertellen tankstationondernemers in Move On hoe 
zij met dit naderende verbod omgaan, wat ze ervan 
denken en welke effecten ze ervan verwachten.

ONMove
magazine

21



Razendsnel afbouwen
Een Kamermeerderheid wil dat tankstations en supermark-
ten de verkoop van sigaretten liefst komend jaar al razend-
snel gaan afbouwen tot nul. Dit terwijl dat de branches 
momenteel bezig zijn met de invoering van een uitstalver-
bod voor sigaretten: supermarkten moeten per 1 juli tabaks-
waren uit het zicht houden van klanten. Het uitstalverbod 
voor kleinere verkooppunten dan supermarkten, onder 
meer de tankstations, gaat in per 1 januari 2021. Maar een 
meerderheid van in ieder geval CDA, ChristenUnie, D66, 
SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP 
- samen goed voor 91 zetels - wil dat de staatssecretaris van 
Volksgezondheid ook een snelle afbouw tot nul regelt van de 
verkoop van tabaksproducten. “We moeten stappen zetten. 
Want de verkoop van levensmiddelen en tabaksproducten 
op dezelfde plek is echt niet meer van deze tijd”, zeggen zij. 
“Als dit echt wordt doorgezet, dan is dat een aderlating voor 
niet alleen het tankstation, maar ook voor onze supermarkt. 
Immers, ook daar maakt de tabaksomzet een belangrijk 
deel uit van het totale verkoopplaatje. Bovendien zorgt de 
categorie ervoor dat mensen hier in het dorp de boodschap-
pen blijven doen. Als men straks voor tabak naar de tabaks-
zaak in het naastgelegen dorp moet, dan gaan ze daar ook 
de boodschappen doen. Daarvan ben ik overtuigd. Dus op 
die manier heeft zo’n verbod echt grote gevolgen: tabak is in 
de supermarkt een serviceartikel die zorgt voor traffic.” 

Van bemand naar onbemand
Voor het tankstation zijn de gevolgen van een eventueel 
verbod op de verkoop van tabak minstens zo groot. “Wij 
hebben een dorpsstation waar klanten komen voor brand-
stof, voor het wassen van hun kleding en voor shopartikelen 
zoals rookwaren. Wij kunnen momenteel nog steeds renda-
bel bemand zijn doordat we achtergrondwerkzaamheden 
[onder meer administratieve taken, red.] van de andere 
winkels voor een deel onderbrengen bij de medewerkers 
hier. Mocht de tabak weg vallen, dan zullen we kritisch 

moeten gaan kijken hoe we het een en ander gaan invullen 
om dit station toch bemand te kunnen houden. Een bakery 
misschien? Nee, op een dorp is een bakery niet rendabel te 
maken. Daarvoor is er te weinig traffic.” Maar onbemand 
is iets waar Luc eigenlijk niet aan wil. “Het zorgt voor een 
vervlakking van het petrollandschap. Want zoals wij, zijn 
er velen. En juist de bemande stations geven kleur aan 
de markt en zorgen voor onderscheid. Hier in Diessen is 
het serviceniveau bijvoorbeeld hoog en lopen mensen ook 
gewoon nog binnen voor een praatje. Hiermee vervullen we 
dus in de lokale maatschappij ook een belangrijke rol.” Luc 
wil er nog niet te veel over nadenken, hij hoopt dat de Twee-
de Kamer hem en alle andere tankstations spaart. “Wij zijn 
allemaal hardwerkende ondernemers, het is juist ook daar-
om zo vervelend dat je op dit soort zaken geen invloed hebt, 
dat wordt voor je bepaald.” Voor Luc is de discussie extra 
vervelend omdat hij, net als alle andere supermarkten, al op 
1 juli dit jaar alle tabakswaren moet hebben afgedekt in zijn 
winkel. “En een half jaar later moet dit in het tankstation 
gebeuren. Dat vraagt investeringen, maar waarom zou ik nu 
veel geld steken in een displayban als er geen duidelijkheid 
is?” Hij vergelijkt het moet de boerenbedrijven. “Die hebben 
ook allerlei investeringen moeten doen, maar krijgen niet 
de kans om die investeringen terug te verdienen. Daarvoor 
wordt er veel te veel op de korte termijn geregeerd, en dat 
dreigt nu ook voor ons. Wij steken geld in het afdekken van 
de rookwarenpresentatie, terwijl we over een tijdje helemaal 
geen tabak meer mogen verkopen. Dat is toch gek.”

“Mocht de tabak weg vallen, dan zullen we kritisch moeten gaan kijken 
hoe we het een en ander gaan invullen om dit station toch bemand te 

kunnen houden.”

“Het gaat net als bij de 
boeren: ook die hebben 

allerlei investeringen moeten 
doen, maar krijgen niet de 
kans om die investeringen 

terug te verdienen”
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Extra vervelend
Luc is momenteel overigens niet alleen, hij wordt omringd 
door bouwvakkers. Het project waaraan zij werken behelst 
een verbouwing van het pand. De supermarkt en het waren-
huis krijgen een gezamenlijke ingang. “Die verbouwing is 
pas na de zomer afgerond. We hadden gehoopt dat dit eer-
der was gerealiseerd, en dat we daarin ook de tabakswand 
hadden kunnen meenemen. Maar de vergunningaanvraag is 
stroef verlopen, waardoor we vertraging hebben opgelopen. 
Nu moeten we het eerst maar even provisorisch oplossen. 
Daarvoor heeft ons hoofdkantoor heel goede oplossingen 
hoor, met deurtjes en al. Maar uiteindelijk willen we toe 
naar een presentatie die in lijn is met alle andere Plus-win-
kels. Mits we natuurlijk ook na dit jaar nog tabak mogen 
verkopen.” Voor het tankstation, waar Luc net als in zijn 
supermarkten een tabakspresentatie heeft van vier meter, 
ligt het moment van afdekken nog wat verder weg. “Ja, op 
1 januari is het daar zover. Maar hoe ik dat ga aanpakken 
weet ik nog niet. Eerst maar eens afwachten welke maat-
regelen er mogelijk nog volgen alvorens ik ga investeren.” 
Luc heeft behalve de tabakspresentatie namelijk nog meer 
aspecten waarover hij wil en zelfs moet nadenken. “Neem 
de veranderende mobiliteit; wat betekent dit voor ons als 
dorpsstation? De elektrificatie zet door, daar moeten wij 
wat mee. En waterstof? De investering daargelaten, het bou-
wen van zo’n station in de bewoonde omgeving is natuurlijk 
een lastig verhaal. Er zijn dus nog wel wat knopen door te 
hakken de komende tijd.” 

In het kleine warenhuis worden drogisterijartikelen, speelgoed, huishoudartikelen en  
postzaken verkocht

“Juist de bemande 
stations geven kleur 

aan de markt en zorgen 
voor onderscheid”

ONMove
magazine

23



Gratis adviesgesprek  
voor leden van BETA 
De tankstationbranche is continue in beweging.  
Meer concurrentie, hybride/zuinige auto’s en noodzakelijke 
preventiemaatregelen tegen diefstal en fraude voeren 
de druk op een rendabele exploitatie steeds verder op. 
Ontwikkelingen die uw volle aandacht vragen omdat het  
gaat om de toekomst van uw bedrijf. Het is belangrijk na  
te blijven denken over uw risico’s en hoe ze veranderen.  
 
 

Exploitantenpolis®  
 
Speciaal voor de risico’s die tankstations lopen heeft Aon, verzekeringspartner van de BETA,  
de Exploitantenpolis ontwikkeld. Een verzekeringspakket waarin u de belangrijke risico’s op één 
polis verzekert. Wel zo duidelijk en overzichtelijk.
De Exploitantenpolis® dekt belangrijke risico’s als aansprakelijkheid, brand, schade aan inventaris 
en goederen, stilstand en verlies van geld. Verzekeringen die precies passen bij uw situatie.

Onze werkwijze  
Een gespecialiseerde adviseur inventariseert uw risico’s en spreekt deze met u door. U krijgt 
concreet verzekeringsadvies op maat. Uw adviseur kent de sector en werkt samen met een team 
gespecialiseerde collega’s.

De voordelen van de Exploitantenpolis®: 
•	belangrijke	risico’s	op	één	polis	verzekerd;
•	 scherpe	premies;
•	vaste	premie,	dus	geen	verrekening	over	loon-	en	omzetcijfers;
•	aanvullende	verzekeringen	mogelijk.
 

Gratis  
adviesgesprek  
 
Neem	vandaag	nog	contact	
op	met	onze	gespecialiseerde	
adviseurs	voor	het	plannen	
van	een	gratis	en	vrijblijvend	
adviesgesprek:	 
088	343	47	35.	 
 

Aon	is	officieel	partner	 
van	BETA

20
.0
24

-1
7-
Ta
nk
st
at
io
n

Gratis adviesgesprek  
voor leden van BETA 
De tankstationbranche is continue in beweging.  
Meer concurrentie, hybride/zuinige auto’s en noodzakelijke 
preventiemaatregelen tegen diefstal en fraude voeren 
de druk op een rendabele exploitatie steeds verder op. 
Ontwikkelingen die uw volle aandacht vragen omdat het  
gaat om de toekomst van uw bedrijf. Het is belangrijk na  
te blijven denken over uw risico’s en hoe ze veranderen.  
 
 

Exploitantenpolis®  
 
Speciaal voor de risico’s die tankstations lopen heeft Aon, verzekeringspartner van de BETA,  
de Exploitantenpolis ontwikkeld. Een verzekeringspakket waarin u de belangrijke risico’s op één 
polis verzekert. Wel zo duidelijk en overzichtelijk.
De Exploitantenpolis® dekt belangrijke risico’s als aansprakelijkheid, brand, schade aan inventaris 
en goederen, stilstand en verlies van geld. Verzekeringen die precies passen bij uw situatie.

Onze werkwijze  
Een gespecialiseerde adviseur inventariseert uw risico’s en spreekt deze met u door. U krijgt 
concreet verzekeringsadvies op maat. Uw adviseur kent de sector en werkt samen met een team 
gespecialiseerde collega’s.

De voordelen van de Exploitantenpolis®: 
•	belangrijke	risico’s	op	één	polis	verzekerd;
•	 scherpe	premies;
•	vaste	premie,	dus	geen	verrekening	over	loon-	en	omzetcijfers;
•	aanvullende	verzekeringen	mogelijk.
 

Gratis  
adviesgesprek  
 
Neem	vandaag	nog	contact	
op	met	onze	gespecialiseerde	
adviseurs	voor	het	plannen	
van	een	gratis	en	vrijblijvend	
adviesgesprek:	 
088	343	47	35.	 
 

Aon	is	officieel	partner	 
van	BETA

20
.0
24

-1
7-
Ta
nk
st
at
io
n



Bel mij voor vragen!

Ondernemers ondervinden veel nadelen 
door het virus, merk ik vanuit mijn positie 
vanuit het secretariaat. Vanaf mijn bu-
reau in mijn ‘thuiskantoor’ spreek ik veel 
ondernemers die vragen hebben over het 
preventief thuisblijven van werknemers, 
over hoe de loonkosten kunnen worden 
gecompenseerd, maar ook welke mooie 
initiatieven er worden opgezet. Dit laatste is 
soms hartverwarmend en laat goed zien dat 
een ondernemer, ook in crisistijd, zijn post 
niet verlaat. Dit gaat overigens niet over 
ondernemers die door deze crisis wat extra’s 
proberen te verdienen, maar het gaat juist 
om het helpen van anderen. Denk hierbij 
aan de maaltijd-aan-truck-bezorging of de 
pop-up groentewinkel om een kweker van 
zijn waar af te helpen. 

Tot slot vind ik het wel fijn dat ik ten tijde 
van de ‘intelligente lockdown’ gewoon bezig 
kan zijn met mijn stage. Hierdoor blijft de 
structuur in de dag, blijf ik gemotiveerd om 
me in te zetten en houd ik sociaal contact. 
Want vergeleken met mijn medestudenten 
praat ik nog met vrij veel mensen, door 
middel van het contact met ondernemers. 
Het is toch gezellig om meerdere mensen 
te spreken als je alleen maar binnen mag 
zitten. Bel daarom met al je vragen, of 
gewoon voor de gezelligheid, naar het 
secretariaat. 

Ik wacht met een kopje koffie op je!

E
erst was alleen het handen 
schudden uit den boze, ver-
volgens moest er 1,5 meter 
afstand worden gehouden en 
uiteindelijk mag je alleen de 
deur uit voor de essentiële 

dingen. Deze situatie ontvouwde zich in 
het tijdsbestek van slechts weken. Op het 
moment van schrijven zullen alle maatre-
gelen om het coronavirus in te dammen al 
wel weer aangescherpt zijn, we zitten in 
een soort nachtmerrie waaruit we jammer 
genoeg niet kunnen ontwaken. 

Vanaf 1 december ben ik als stagiair werk-
zaam bij De Eendracht en aldaar heb ik mij 
in het BETA-team mogen voegen. Toen ik 
het kantoor in Den Haag voor het eerst in 
kwam kon ik mij niet voorstellen dat ik na 
drie maanden mijn studentenkamer in Lei-
den als thuiskantoor heb moeten inrichten. 
De laptop opengeklapt, de koffie pruttelt in 
de keuken en de telefoon staat roodgloeiend, 
die vanuit het kantoor naar mijn mobiel is 
doorgeschakeld. Verder kom ik alleen nog 
de deur uit voor de nodige boodschappen of 
voor een frisse neus. Dat is op dit moment 
de realiteit. Daarnaast maak ik ook deel 
uit van het crisisteam van BETA en volg 
ik de ontwikkelingen op de voet. Eerst de 
werktijdverkorting, toen de NOW-regeling 
maar ook veel vragen over hoe om te gaan 
met werknemers in deze tijd hebben mij de 
afgelopen periode bezig gehouden. 

Op deze plek in Move On schrijft 
telkens een ander lid van het 

secretariaat van BETA een column. 
Deze keer Steven Stroet, stagiair 

bij De Eendracht. Reageren? 
steven@eendrachtbv.nl.

Ik heb mijn Leidse studentenkamer als 
thuiskantoor ingericht

ONMove
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ONWRIKBARE 
ONDERNEMERSGEEST 

OM KLANTEN OPTIMAAL TE KUNNEN BLIJVEN BEDIENEN NOPEN DE 
HUIDIGE MARKTONTWIKKELINGEN TANKSTATIONS TOT CREATIVITEIT. 
EN EENS TE MEER BLIJKT DAT DE SECTOR BESCHIKT OVER EEN 
ONWRIKBARE ONDERNEMERSGEEST. EEN OVERZICHT.

Tekst: Martijn Louws

T
ankstations zijn als vitale sector aangemerkt en mogen de deuren open-
houden. Of beter, moéten de deuren openhouden omdat anders Nederland 
letterlijk helemaal tot stilstand komt. Maar om het bedrijf open te kunnen 
houden, zijn wel tal van voorzorgsmaatregelen nodig om de kans op 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn posters en 
ander materiaal ontwikkeld. Dit kan worden gebruikt in de communicatie 

richting klanten: liever pinnen dan contant, anderhalve meter afstand houden en graag zo 
snel mogelijk na afrekenen de shop verlaten. En vergeet de dieselhandschoentjes niet bij het 
tanken. Daarnaast zijn er door onder meer BETA meldpunten geopend voor alle vragen. 
Ondernemer Ewout Klok, en voorzitter van BETA, neemt de maatregelen vanzelfsprekend 
in acht. “Klanten zijn welkom bij ons, maar ze moeten zich wel aan de regels houden.” Het is 
rustig op zijn station. “Je ziet het effect van de eerste persconferentie van premier Mark Rut-
te terug. De ernst is daarna goed doorgedrongen en mensen blijven massaal thuis en gaan 
niet de weg op.” Maar als de klanten niet naar het station van Ewout komen, dan komt 
Ewout wel naar de mensen toe. “Iedereen heeft hier last van, en er zijn sommige sectoren die 
al hun omzet hebben zien verdampen. Wij hebben nog omzet, daar ben ik op zichzelf al blij 
mee. En om die omzet een beetje te stimuleren, en dan vooral die van de lunchroom bij mijn 
tankstation, heb ik de focus verlegd van het beleggen en serveren van de broodjes ter plekke 
naar bezorging. Normaal is het hier van ‘s ochtends tot ‘s avonds een drukte van belang. 
Gasten komen voor ons selfservice ontbijt met vers belegde broodjes, fruit en jus d’orange, 
dat wordt geserveerd van zes tot acht in de ochtend, voor lunchbroodjes, voor de barista die 
heerlijke Mocca D’Or koffies bereid, waaronder een latte macchiato, cappuccino en espresso 
of voor een snack. Maar nu is het stil, vandaar dat we meer inzetten op bezorging. In de 
maand maart krijgen klanten tien procent korting op hun bestelling.” 
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ONWRIKBARE 
ONDERNEMERSGEEST 
ONWRIKBARE 
ONDERNEMERSGEEST 

EG Group heeft op een aantal 
locaties drive-thru’s geopend. 
 
(Foto: Anne Lefevre)

“ Mensen zijn voorzichtig 
met wat ze uitgeven”

ONMove
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Agf van een lokale teler
Ondernemerschap in deze onzekere tijden noopt tot cre-
ativiteit, weet Klok. “Maar het is lastig hoor, het land zit 
op slot. Vind dan maar eens iets waarmee je toch mensen 
weet te bereiken, zonder dat je daarmee de kans op verdere 
verspreiding van het coronavirus vergroot. Want dat is 
toch echt het allerbelangrijkste: het voorkomen van verdere 
verspreiding. Immers, hoe eerder het virus onder controle is, 
hoe eerder wij weer op een normale manier klanten kunnen 
ontvangen.” Het is ook de gedachte van Regina Schipper 
van Schipper Tankstations. “Je kunt wel van alles uit de kast 
halen, maar als je daarmee een grote groep klanten naar 
je bedrijf trekt, dan ontstaan er ook problemen.” Ook bij 
Regina is het rustig in de stations in Rotterdam en Capelle 
aan den IJssel. Toch is Regina niet bij de pakken gaan 
neerzitten: zij presenteert groente en fruit van een lokale 
teler op het Shell-station in Capelle aan den IJssel. “De teler 
is een kennis, hij kon door de coronacrisis nergens heen met 
zijn groenten en fruit. Toen hebben wij dit bedacht. Ik vond 
dat eigenlijk wel passend: groenten en fruit behoren toch 
tot de eerste levensbehoefte van mensen. En omdat mensen 
zijn gaan hamsteren, en supers daardoor kampten met lege 
schappen, was het ook min of meer in het maatschappelijke 
belang dat wij deze actie hebben opgetuigd.” In kratten voor 
het tankstation staan de aardappelen, tomaten, ananassen 
en bananen opgesteld. Klanten kunnen ze zelf pakken 
en kunnen zelfs een doos met een mix van aardappelen, 
groenten en fruit kopen voor 15,95 euro. De omzet die de 
producten genereren, komt in zijn geheel ten goede aan de 
teler. “De klanten reageren allemaal heel positief; ze vinden 
het een fantastisch sympathiek initiatief. Maar de agf ook 
daadwerkelijk kopen, dat is dan een tweede. Het is nu eind 
maart, we hebben nu zo’n tweehonderd stuks groenten en 
fruit verkocht.”

“Je kunt wel van alles  
uit de kast halen, maar als 
je daarmee een grote groep 

klanten trekt, ontstaan 
er ook problemen”

Nandor Trumpi

Regina Schippers en haar broer Robert
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Gratis bos tulpen
Ook andere tankstations lanceerden feelgood-acties. Neem 
Gecu Auto Totaal Service in Culemborg. Zij hebben op 20 
maart aan alle klanten een gratis bos tulpen uitgedeeld. 
“Het zijn onzekere tijden, graag geven wij onze klanten een 
oer-Hollands steuntje in de rug”, verklaart het bedrijf de 
actie. Maar dat is nog niet alles. Hoewel de brandstofprijzen 
al erg laag zijn, ontving diezelfde tankklant op 20 maart een 
korting vanaf de landelijke adviesprijs van 22 cent op een 
liter benzine en 18 cent op een liter diesel. Ook kunnen men-
sen die in de zorg werken bij Gecu Auto Totaal Service een 
auto huren met 50 procent korting. “Het zijn onzekere tijden 
en mensen in de zorg werken op dit moment hard en veel. 
Sommige zorgverleners hebben geen vervoer om naar hun 
werk te gaan”, motiveert de directie van Gecu het initiatief. 
En voor de kinderen thuis heeft het bedrijf een kleurplaten-
wedstrijd geïnitieerd, waarbij men kans maakt op drie ca-
deaubonnen ter waarde van 15 euro. Ook bij Esso Raap aan 
de A50 bij Apeldoorn actie. Zij hebben ingehaakt op de op-
roep van onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen van 

Ewout Klok

De lunchroom van Ewout  
in drukkere tijden.
(Foto: André Weima)

“Wij hebben nog omzet, daar 
ben ik op zichzelf al blij mee”
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“ Zakelijke klanten missen we nu wel. 
Maar voor de rest hebben we genoeg aanloop.”

Harmen Groenouwe van tankstation Groenouwe in Bathmen maakt zich niet al 
te druk over de coronacrisis (de Stentor)

“ Ik verbaas me dat Nederlanders het in hun hoofd 
halen over de grens te tanken, omdat het daar 
net iets goedkoper is.”

Premier Rutte benadrukt dat het tijdens de coronauitbraak verstandig is 
‘even hier’ te blijven, en niet de grens over te steken. 
(persconferentie minister-president)

“ Ook al verkopen we misschien in 
de winkel meer, het is gewoon niet 
positief.”

Bakker Arend Kisteman uit Zwolle ziet zijn verkoop aan horeca inzakken. 
(Bakkerswereld)

Media statements
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Infrastructuur en Waterstaat om truckers te voorzien van 
een natje en droogje. Immers, alle wegrestaurants en chauf-
feurscafés zijn dicht en waar moeten de truckers nu hun kof-
fie en balletje gehakt kopen? En waar kunnen ze ‘aanleggen’ 
voor een sanitaire stop? “Bij ons. Jullie staan klaar voor ons 
en wij staan klaar voor jullie”, schrijven de medewerkers van 
het Esso-station op Facebook. Zij doelen op het feit dat veel 
truckers overuren maken om bijvoorbeeld de supermarkten 
te bevoorraden. “Voor alle vrachtwagenchauffeurs die ner-
gens welkom zijn… kom tanken bij Esso Raap, A50 afslag 
Apeldoorn Noord, richting Zwolseweg. Tank en stop voor 
een gratis wc-stop, koffie en een balletje gehakt. Wij zijn van 
negen tot acht open.” Van de 4.100 tankstations in Neder-
land heeft de helft minstens een wc of wat eten en drinken 
te bieden. Behalve Esso Raap waren er bij de start van de 
coronacrisis in Nederland meer ondernemers die truckers 
een warm welkom heetten. Pomp-
personeel kan eten en drinken 
zonder bezwaar meegeven aan 
truckers, want afhalen van eten is 
nog toegestaan. “Stel dan meteen 
ook toiletten en douches ruimhar-
tig beschikbaar”, was de oproep 
van Van Nieuwenhuizen. 

Via de drive-thru
Bij de EG Group hebben ze op 
sommige stations een drive-thru 
geopend van het foodconcept GO 
Fresh Bakery. Op deze manier 
is het assortiment aan vers- en 
convenience producten voor 
onderweg toch bereikbaar voor 
veel klanten die houden van een 
snack, een belegd broodje, een salade en een vruchtensapje. 
EG Group staat hierin overigens niet in zijn eentje. Ook 
Nandor Trumpi gooit het over deze boeg. Hij biedt klanten 
de mogelijkheid om een broodje via de Trumpi-app bij zijn 
geïmproviseerde drive-thru te bestellen en af te halen. “Mijn 
shop heeft twee ingangen, eentje heb ik er afgesloten en 
ingericht als afhaalloket voor klanten die via de app een 

vers belegd broodje hebben besteld. Zij blijven in de auto 
zitten, wij leveren het broodje door het raam af.” Het is een 
origineel idee, dat al aardig wat klanten heeft getrokken. 
“Maar het heeft niet kunnen voorkomen dat mijn omzet 
terug is gelopen. Normaal realiseer ik een dagomzet van 
zo’n twaalf- à dertienhonderd euro in de bakery inclusief 
snacks, nu is dat zo’n zevenhonderd euro. Dat is dus bijna 
de helft minder.” Nandor doet er wel alles aan om klanten 
te wijzen op het feit dat de lunchroom gewoon open is 
en klanten een broodje kunnen bestellen en afhalen. “We 
hebben spandoeken laten maken voor aan de weg. Hierop 
communiceren wij dat de bakery open is voor het afhalen 
van de lekkerste broodjes van Breda”, aldus de ondernemer. 
En daarnaast bezorgt Trumpi ook broodjes. Het tankstation 
heeft namelijk een eigen Trumpi e-foodstore, waar klanten 
bestellingen kunnen plaatsen en deze kunnen afhalen of la-

ten bezorgen. Aan deze e-foodsto-
re is een app gekoppeld, waardoor 
bestellen in een handomdraai 
is geregeld, verzekert Nandor. 
De bestellingen worden gratis 
geleverd vanaf 25 euro. “Maar 
men kan de bestelling nu dus ook 
gratis afhalen in de drive-thru. En 
we vinden het juist zo belangrijk 
dat men de broodjes via de app 
bestelt en afrekent via iDeal. We 
willen natuurlijk wel dat alle 
voorzorgsmaatregelen in acht 
worden genomen dat verspreiding 
van het virus wordt tegengegaan.” 
Hiervoor heeft Nandor overigens 
ook speciaal plexiglazen wanden 
laten maken die bij de kassa’s 

zijn geplaatst en de caissière afschermen van de klant. “Ja, 
dit vraagt wel om een andere manier van ondernemen”, 
zegt Nandor met gevoel voor understatement. “Behalve dat 
mensen huiverig zijn om de deur uit te gaan, houden ze ook 
de hand op de portemonnee als ze wel op pad gaan. Het zijn 
onzekere tijden, dat is merkbaar. Mensen zijn voorzichtig 
met wat ze uitgeven.” 

“Ja, dit 
vraagt wel 

om een andere 
manier van 

ondernemen”

“Normaal is het hier van 's ochtends tot 
's avonds een drukte van belang”
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Eén grote 
familie

Regelmatig bellen we BETA-leden 
om vragen te beantwoorden óf om gewoon 

even te vragen hoe het nu gaat in deze moeilijke 
tijden. Zo belde Lisanne Henneveld met Sandra, 
HR-manager van Hanex Hospitality Group. Zij 

vertelde enthousiast over hun geweldige medewerkers. 
Daarom hadden zij een actie bedacht en uitgevoerd voor 

hun mensen om hen te danken voor hun grote inzet in 
deze coronaperiode. Allen hadden zij een doos Merci 
gegeven met een positieve tekst erbij. De reacties wa-
ren top. Lisanne: “Een prima initiatief dat best eens 

genoemd mag worden en die andere BETA-leden 
wellicht inspireert iets dergelijks voor hun 

medewerkers te doen. Een klein gebaar 
voor grote getoonde inzet.”

[1 april 2020]

Maximaal aantal 
klanten in de shop

Sinds kort bent u verplicht aan uw klanten de 
regels aan te geven die u hanteert om 1,5 meter afstand te 

garanderen. Naast de bestaande maatregelen die u al getroffen 
heeft, adviseren wij u ook duidelijk te communiceren hoeveel klan-

ten u maximaal toelaat in de shop. Supermarkten hanteren hiervoor 
een norm van 1 klant per 10 m2. Afhankelijk van de routing naar de 

kassa wordt deze zelfde norm ook op veel tankstations toegepast. Als u 
dit nog niet communiceert, dan adviseren wij u dit alsnog te gaan doen. 

Vanzelfsprekend zijn wij als tankstationbranche extra alert op de veiligheid 
en gezondheid van onze medewerkers en klanten. Daarom volgen we de 

aangegeven maatregelen van de Rijksoverheid op en houden we hier strikt de 
hand aan. Dat betekent van iedereen een positieve houding en respect voor 

elkaars gezondheid. Maar daarnaast is het ook van belang dat onze branche 
open blijft voor de truckers die ons van voedsel en andere belangrijke 

zaken voorzien. Ook voor diegenen die in de zorg werken en nodig zijn 
als voor anderen die mobiel moeten zijn, staan wij klaar en dragen 

wij ons steentje bij! Op deze manier zorgt u het beste voor uw 
medewerkers en uw klanten. Ook beschermt u anderen en 

de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Samen 
kunnen we dit doorstaan en beëindigen.

[1 april 2020]

BETA BRENGT HAAR LEDEN IN DE BETA WEEKLY-NIEUWSBRIEF 
OP DE HOOGTE VAN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN DE 

TANKSTATIONBRANCHE. IN MOVE ON EEN SELECTIE VAN DE MEEST 
GELEZEN BERICHTEN. SOMS ZIJN DE TEKSTEN INGEKORT. INTERESSE 

IN DE VOLLEDIGE NIEUWSBRIEF? NEEM DAN CONTACT OP MET TIM 
SCHOENMAKERS: TIM@EENDRACHTBV.NL.

BETA
WEEKLY
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Zieke werknemers 
en corona  

We zijn inmiddels een paar weken onderweg sinds 
het begin van de corona-epidemie. Elke dag komen er bij 

ons vragen binnen van werkgevers over hoe om te gaan met [zieke] 
werknemers en corona. Een aantal veelgestelde vragen vindt u hieronder 

op een rijtje: Een werknemer hoest/snottert/niest… Wanneer moet de werk-
nemer thuis blijven? Het RIVM en de overheid hebben opgeroepen dat iedereen 
thuis moet blijven als zij klachten hebben die bestaan uit: verkoudheidsklachten 

zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Cel-
sius. Als werkgever dient u uw werknemer dan ziek te melden en te behandelen als een 

reguliere ziekmelding. Het is dus belangrijk om een werknemer niet alleen ziek te melden 
als er echt sprake is van koorts, maar ook als er sprake is van lichte klachten. De werknemer 

moet contact opnemen met de huisarts als de klachten verergeren [koorts meer dan 38 
graden Celsius en moeite met ademhalen]. Als u gegronde redenen heeft om te twijfelen aan 

de ziekmelding dan kunt u de arbodienst inschakelen. Alleen de arbo-arts mag daar een 
oordeel over vellen. Er is iemand binnen het gezin ziek. Moet de werknemer thuis blijven? 
De hoofdregel is dat het hele gezin thuis blijft als er één iemand klachten heeft die kunnen 
wijzen op een besmetting [met name koorts]. U dient de werknemer dan ziek te melden en 
het loon door te betalen. Echter, tankstations maken onderdeel uit van een vitaal proces 

[namelijk de ‘olievoorziening’]. Dit betekent dat de overheid een aangepast advies 
communiceert: als de werknemer zelf niet ziek is, dan moet deze komen werken 
om het vitale proces door te laten draaien. BETA adviseert dit beleid enkel in 

noodgevallen toe te passen en per geval een afweging te maken. Als goed 
werkgever wilt u immers niet het risico lopen dat anderen besmet 

raken, en vaak zijn er ook andere mogelijkheden. Overleg in 
dit soort geval altijd met het BETA coronameldpunt via 

corona@beta-tankstations.nl.
[27 maart 2020]

Financiële 
maatregelen 

wegens corona  
Als gevolg van de coronacrisis kampen veel bedrijven 

met financiële schade. De overheid heeft inmiddels een 
pakket aan maatregelen gepresenteerd. BETA zet het voor u op 

een rijtje. Om de liquiditeit te vergroten heeft de overheid grofweg 
drie instrumenten in de aanbieding: [1] Personeel: de Werktijdverkor-

ting is van de baan. In plaats daarvan komt er Noodfonds Overbrugging 
Werkgelegenheid [NOW]. Het gaat nu niet langer om het wegvallen van werk, 
maar om het wegvallen van omzet [20%]. Dit betekent dat u hier snel voor in 
aanmerking komt als tankstation, omdat de brandstofverkoop een groot deel 

van uw omzet bepaalt. [2] Krediet: om de liquiditeit te verruimen is het gemakke-
lijker gemaakt om krediet aan te trekken. Banken krijgen de garantie dat bij niet 
betalen de overheid hier voor een groot deel garant staat. Deze kredietfaciliteiten 
vraagt u aan bij uw eigen kredietverstrekker. Uiteraard kunnen we u helpen bij 

een aanvraag of een gesprek met de bank. Vaak is het noodzakelijk om enige 
cijfermatige onderbouwing te geven. Met deze maatregel beperkt u geen kos-

ten, maar voorkomt u liquiditeitsproblemen. [3] Belasting: ondernemers 
kunnen wegens de coronacrisis gemakkelijker uitstel van betaling van 

belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook kunt u de voor-
lopige aanslag laten verlagen. Met deze maatregel blijft het 

geld in huis en betaalt u niet onnodig te veel belasting. 
Voor al uw vragen geldt: stel ze aan ons! Bij voor-

keur via corona@beta-tankstations.nl.
[16 maart 2020]



VOOR  
PAARD  
EN AUTO
‘NEE TOCH!’, DACHT ROGER JEURISSEN TOEN ZIJN VROUW BETTINA 
VOORSTELDE EEN MANEGE NAAST HUN TANKSTATION TE STARTEN. HIJ 
HAD HAAR AL EENS EERDER MET DE PAARDENSPORT MOETEN DELEN, EN 
DAT WAS HEM NIET GOED BEVALLEN. TOCH IS OOK BIJ ROGER HET VONKJE 
OVERGESLAGEN, EN RUNT HIJ JEURISSEN STABLES MET EVENVEEL PLEZIER 
ALS HET TANKSTATION.
Tekst: Jiri Hartog, foto’s: Anne Lefevre
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R
oyaal, zo kun je het voorterrein wel 
beschouwen van tankstation Jeurissen 
in Landgraaf. Het terrein aan de Kamp-
straat is reusachtig, met aan de straat-
zijde het tankstation met shop, ernaast 
een roll-over, een woning en daar weer 

tegenover een restaurant en motel. Allemaal familiebezit, 
vertelt Bettina. Zij onderbreekt haar werkzaamheden in 
de shop om die nieuwsgierige journalist van Move On te 
woord te staan. Bettina neemt in het bedrijf de adminis-
tratieve taken op zich, al zorgt zij er wel voor regelmatig 
kassadiensten te draaien. Zo blijf je in contact met je 
klant, vindt ze. En als ze een klant iets hoort vragen, dan is 
het zaak er snel voor te zorgen dat dit wordt geregeld. Ro-
ger loopt in de shop rond, en is druk met het assortiment. 
“Praat maar vast met Bettina”, zegt hij, “ik kom er zo bij.” 

Strenge leermeester
“Mijn ouders zijn hier ongeveer vijftig jaar geleden het 
tankstation begonnen. Ze hebben het zelf gebouwd en er 
pompen neergezet”, zegt Bettina. Daarvoor hadden zij 
een schoenenwinkel, een activiteit die binnen de familie 
niet ongewoon was. Vier van haar opa’s zonen verkochten 
schoenen. Van wie er één - Bettina’s vader dus - in de 
motorbrandstoffen is gestapt. “Het restaurant aan de 
overkant is altijd verhuurd geweest. Tegenwoordig is het 
eigendom van mijn zus. Het woonhuis is hier vijfentwintig 
jaar geleden neergezet”, vertelt ze verder. Haar vader 
vond het geen goed idee dat zijn dochter linea recta vanaf 
school - ze volgde een detailhandelsopleiding - zijn bedrijf 

in ging. “‘Ga eerst maar eens op andere plaatsen ervaring 
opdoen’, zei hij tegen mij.” En dat deed Bettina, eerst bij 
een vestiging van The Society Shop in Heerlen, waar ze 
het tot bedrijfsleider schopte. Ook werkte ze bij een bedrijf 
dat ergonomische werkplekken leverde. “Daar had ik een 
strenge leermeester. Ik heb er geleerd om goed voor je 
eigen mensen te zijn. Wie goed doet, goed ontmoet. Je kunt 
de zaak niet alleen runnen. Je moet het samen doen.” 

“Ik wil niet de deur openzetten voor de 
hele Nederlandse tankstationbranche”

Roger
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Taboe
Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en met 
Roger - met wie Bettina eind jaren tachtig trouwde - nam 
ze op een gegeven moment het bedrijf van haar ouders 
over. “Dit was onze toekomst. Dit was wat wij wilden”, 
zegt ze. Roger is erbij komen staan. “Wij hebben de shop 
altijd in eigen beheer gerund. Zelf bepalen wat er binnen 
gebeurt is heel belangrijk voor ons.” Iets waar ze zich mee 
onderscheiden is wat Roger het verkopen van ‘producten 
van A-kwaliteit tegen een Z-prijs’ noemt. Hij wijst naar 
de vele stapels trays met frisdrank die middenin de shop 
staan opgestapeld. “Die lopen heel erg goed. Ook veel 
Duitse klanten slaan bij ons in omdat wij blikjes zonder 
statiegeld verkopen. Maar ook andere producten verkopen 
wij tegen een heel diepe prijs. Dat geeft ons een stukje ex-
clusiviteit.” Dat geldt ook voor de verkoop van ScentChips, 
een soort geurende kaarsjes (‘waxchips’) en flesjes met oliën 
die bij Roger en Bettina in een heel uitgebreid assortiment 
worden aangeboden. “Normaal vind je die niet bij een 
tankstation. Ik heb heel wat moeten praten om ScentChips 
ervan te overtuigen. Ik zag niet in waarom tankstations 
een taboe zouden moeten zijn. Maar ik heb wel duidelijke 
afspraken gemaakt. Ik wil niet de deur openzetten voor de 
hele Nederlandse tankstationbranche.”

Parfum naast tabak
“Voor onze klanten is het fijn dat ze hier voor de deur 
kunnen parkeren, zonder daarvoor te hoeven betalen”, 
vervolgt Bettina. Een andere productgroep die Roger - hij zit 
volgens Bettina vol met levensvatbare commerciële ideeën 
- opschudde is de verkoop van zonnebrillen. Roger: “Als 
je vroeger ‘zonnebril’ zei, zei je ‘Newco’. Maar ik wilde iets 
anders, meer kwaliteit ook. En dat is gelukt. Ook hierbij heb 
ik bedongen dat de brillen niet overal worden verkocht. Ik 
ben en blijf de enige in Landgraaf!” Wie de shop van Bettina 

“De parfum 
verspreidt zich 

als een olievlek”
Roger
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en Roger binnenloopt - het is trouwens een officiële tabaks-
speciaalzaak - zal zien dat de wand achter de verkoopbalie 
niet traditiegetrouw is gevuld met rookwaren. Alleen het 
schap op de eerste meter links bevat tabak, en ook een aan-
tal schappen verder naar rechts onderin, maar verder is het 
alleen parfum en ScentChips-flesjes wat de klok slaat. “Wij 
weten dat tabak vanaf 1 januari 2021 niet meer zichtbaar in 
het schap mag liggen. Maar wij wilden daar niet op wach-
ten. Liever wilde ik geen deuren ervoor plaatsen, dat vond ik 
geen mooi visitekaartje. Dus is het parfum geworden.” Ook 
hierbij geldt weer dat het topmerken zijn, die tegen ‘uitstal-
prijzen’ worden aangeboden. “We verkopen het nu een paar 
maanden. Best een gok en spannend, en ook wel kostbaar. 
Sommige flesjes kosten meer dan honderd euro. Maar het 
loopt boven verwachting”, zegt Bettina. Roger: “De parfum 
verspreidt zich als een olievlek. Een tevreden klant vertelt 
het aan een ander, en die komt weer bij ons.”

Pensionstalling
Bettina zegt het bijna terloops in het gesprek, dat ze ook 
regelmatig ‘aan de overkant’ is te vinden. Ze bedoelt de 
pensionstalling voor paarden, die het echtpaar tien jaar 
geleden is begonnen. Ze hebben er veertig paarden staan, 
deels eigen dieren die ze trainen en deels paarden van klan-
ten. “Dat kwam doordat onze dochter dertien jaar geleden 
op ponyrijles ging. Een paar jaar later zeiden wij tegen 
elkaar: laten we hierin voor onszelf beginnen. We kochten 
twee kilometer verderop een object en zijn begonnen.” Roger 
en Bettina hebben vier kinderen. De oudste werkt in het 
tankstation, de middelste twee zijn een tweeling. Zij hebben 
een hippische opleiding genoten en runnen samen de pensi-
onstalling. De jongste volgt een opleiding in houtbewerking. 
“Het is dus een compleet familiebedrijf”, lacht Roger. Maar 
aanvankelijk stond hij niet te trappelen van ongeduld om 
met paarden aan de slag te gaan. “Toen ik Bettina leerde 

“Je kunt de  
zaak niet alleen 
runnen; je moet 
het samen doen”

Bettina
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kennen, reed zij paard. Ik vond dat niets. Zij besteedde meer 
tijd aan haar paard dan aan mij. Daarom dacht ik ‘dat mag 
niet waar zijn!’ toen ze mij vertelde over haar idee.” Bettina: 
“Ik zag mij weer mooie ritten rijden. Nu doe ik dat ook, 
maar mijn kinderen rijden op veel hoger niveau en gaan mij 
zo voorbij!”

Rustgevend
En, eerlijk is eerlijk, ook bij Roger is het vonkje van de liefde 
voor het edele dier overgeslagen. “Ik vind het superleuk. Wij 
zijn internationaal onderweg voor allerlei wedstrijden en 
ook vind ik het leuk om te fokken. De eerste drie jaar zijn de 
paarden voor mij. Dan heb ik er plezier van. Je moet ze eerst 
zadelmak maken. Dat vergt tijd, heus wel een paar maan-
den. Dan volgt een periode waarin je een klik moet krijgen 
met een paard. Dat is een wisselwerking met het dier, 

waarbij je elkaars vertrouwen moet winnen. Je gaat dres-
suuroefeningen doen, en als dat lukt ook wedstrijden rijden. 
Steeds hoger, tot grand prix-wedstrijden aan toe. Blijken ze 
na die tijd goed te zijn, dan gaan onze dames ermee verder. 
Zo niet, dan gaan ze de verkoop in.” De familie Jeurissen zou 
bijvoorbeeld hebben deelgenomen aan de Indoor Brabant. 
Een geweldig podium om internationale interesse voor de 
dieren te wekken, vindt Roger. “Tegen de juiste prijs is in de 
paardenwereld alles te koop!” Hij noemt de paardenbusiness 
meer rustgevend en socialer dan de tankstationwereld. 
“Mensen waarderen wat je voor ze doet. Ook vind ik de 
relatie tussen ruiter en paard mooi. Een paard voelt je ge-
moedstoestand. Dat is zo mooi om te zien, zeker als je groei 
ziet. In het tankstation gaat het er minder sociaal aan toe.” 
Ook gaat het er veel sneller aan toe, onpersoonlijker ook. 
Bettina: “Mensen weten hier al wat ze willen als ze de auto 
uitstappen. Het is erin, en er weer uit.” 

Fatsoenlijk belegd
Roger en Bettina hebben het idee dat als het een beetje 
meezit hun bedrijf ook hun kinderen in hun levensonder-
houd kan voorzien. Al zijn er ook bedreigingen. Roger 
werpt bijvoorbeeld een bezorgde blik op het meterslange 
zoetwarenschap in de shop. “Die categorie staat onder druk. 

“Een paard voelt je 
gemoedstoestand”

Roger
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Wij verkopen hier nu A-merkproducten tegen een te hoge 
prijs. Action is na de laatste recessie met de verkoop van 
zoetwaren begonnen, en zij bieden een veel lagere prijs dan 
wij. Daarom wordt onze zoetwarenwaterval wel een zor-
genkindje. Bij nieuwe shops zie je ook bijna geen zoetwaren 
meer. Food en warme maaltijden, daar gaan wij steeds meer 
naartoe.” De Jeurissens hebben lang geen bakery gehad in de 
shop, maar gingen zo’n drie jaar geleden toch overstag. En je 
raadt het al, Roger wilde hier zijn eigen, commerciële draai 
aan geven. “In samenwerking met traiteur Hub Vergossen 
hebben wij rondgekeken, en ik raakte ervan overtuigd 
dat het beter kan. Ten eerste: wat bij een ander een groot 
broodje is, is bij mij een normaal broodje. Daarnaast vind ik 
het zeer storend dat als je ergens een broodje koopt, de ba-
kerymedewerker vraagt: wil je dit erbij, wil je dat erbij? Bij 
de kassa merk je pas dat je daar allemaal extra voor moet 
betalen. Dat vind ik afzetterij. Wij vragen een redelijke prijs 
voor een fatsoenlijk belegd broodje. Heeft iemand een wens, 
dan doen wij dat zonder meerprijs. Klanten waarderen 
dat!” “Laatst vroeg een klant of wij nog meer tankstations 
hebben”, zegt Bettina. De twee lachen, en maken duidelijk 
dat de plicht weer roept. Bettina spoedt zich naar achter en 
Roger knoopt in zangerig Limburgs een gesprek aan met 
een klant. 

 Vijf vragen, tien antwoorden

 Bettina Roger
Limburger of Nederlander? Limburger Limburger, natuurlijk!
Favoriete tv-programma Ik kijk nauwelijks tv Galileo, op de Duitse tv
Social media Facebook en Instragram Geen
Laatst geïnstalleerde app Iets met paarden Wielerflits
Auto Chrysler PT Cruiser Dodge RAM

“Laatst vroeg  
een klant of wij  

nog meer tankstations 
hebben”

Bettina

ONMove
magazine

39



Het meetbedrijf helpt BETA-leden 
energiekosten te besparen.

Bespaar op meterkosten 
Bent u grootverbruiker van energie en ontvangt u maandelijks 
een factuur van bijvoorbeeld Fudura, Kenter of Joulz? Dan 
kunt u als BETA-lid besparen op de maandelijks kosten voor 
meterhuur en meetdiensten. Bespaar al snel €200 per jaar. 
Een vrijblijvend offerte vraagt u makkelijk aan via 
www.hetmeetbedrijf.nl/beta

Grip dankzij energiemonitoring
Daarnaast bieden we ook een helder dashboard over uw 
energieverbruik en -kosten. U weet daarna exact wanneer 
en hoeveel u verbruikt. Omdat u veel beter inzicht heeft, 
bespaart u jaarlijks al snel €200-500 op uw rekening. Kijk 
voor meer voordelen van monitoring op onze website.

Het Meetbedrijf levert landelijk 
haar diensten en is gevestigd 
in Baarn, Eemborg 26 

Meer weten? www.hetmeetbedrijf.nl of mail ons info@hetmeetbedrijf.nl of bel met 033-209 3378

VOOR AL 
ONZE COLLEGA’S 
UIT DE BRANCHE, 
SAMEN STAAN 
WE STERK www.va

roenerg
y.com
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Verplichting

contactloos 
betalen aan pomp
verschuift naar 31-12-2021
MASTERCARD HEEFT NA DIVERSE OVERLEGGEN MET BETA, VNPI EN DE BANKEN EN ANDERE 
TRANSACTIEVERWERKERS BESLOTEN DE VERPLICHTING OM CONTACTLOOS AAN DE POMP TE 
FACILITEREN UIT TE STELLEN MET 2 JAAR. 

D
e dreiging met boetes in de vorm van een 
extra transactie fee per 1-1 2020 is dan ook 
voorlopig van de baan. 
De regeling die Mastercard heeft vastge-
steld is als volgt:
Tot 1 juli 2020 zal er een vrijstelling van de 

transactie-fee worden verleend voor AFD-terminals, naar 
verwachting is vanaf dat moment de certificering gereed.
Vanaf 1 juli 2020 wordt er een vrijstelling verleend voor de 
niet-contactloze AFD-terminals. Echter alle nieuw te plaat-
sen terminals dienen vanaf dat moment uitgerust te zijn 
voor contactloze betalingen. De Betaalvereniging Nederland 
zal toezicht houden op de voortgang en implementatie van 
dit alles.
Met ingang van 31 december 2021 zal er indien contactloos 
niet wordt aangeboden een extra transactie fee worden 
doorberekend. Een vrijstelling behoort dan niet meer tot de 
mogelijkheden.

De manier van betalen gaat met zijn tijd mee en ook in 
onze branche merken we de gevolgen. Van contant geld 
naar pinnen, van pinnen naar contactloos betalen en tegen-
woordig kijkt niemand meer op van een klant die met zijn 
smartwatch betaalt. In onze shops kan dat allemaal al. Ech-
ter, onbemande tankstations en buitenpalen voldoen nog 
niet aan deze moderne technieken. Hier zou Mastercard, 
de grootste verstrekker van creditcards en pinpassen, graag 
verandering in brengen.
Door de contactloos verplichting op te schuiven krijgen de 
tankstations de ruimte om deze investering te organiseren 
en zelf te plannen en uit te laten rollen. Zo mogelijk kan het 
samenvallen met regulier ander onderhoud etc. De laatste 
berichten zijn dat Tokheim de certificering in Q1 voor 
elkaar krijgt. Het bestellen en uitrollen zou dan ook vorm 
kunnen krijgen. 

Voor vragen rondom deze maatregel of andere zaken  
kun je contact opnemen met het BETA-secretariaat  
via (010) 411 11 80 of mail naar steven@eendrachtbv.nl.
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‘ HET LOONT’
ALS JE GOED OPLET ZIE JE ZE REGELMATIG: TANKSTATIONONDERNEMERS DIE OPDUIKEN IN DE MEDIA. 
IN MOVE ON HOUDEN WIJ BIJ WIE WAAR WAT HEEFT GEZEGD. DEZE KEER MET WILLEM-BAS VAN TOL 
OVER ZIJN DUURZAME AANPAK.

W
illem-Bas heeft zijn zaakjes netjes 
op orde, zoveel blijkt wel uit het 
interview dat hij gaf aan de web-
site Wattjemoetweten.nl. Het ging 
over de Informatieplicht Energie-
besparing, waaraan hij - en ook 

andere ondernemers in deze branche - moet voldoen. Binnen 
Ototol worden al jarenlang energiebesparende maatregelen 
toegepast, vertelt hij. “Vier van de zes tankstations zijn 24 
uur per dag geopend. Dit kost uiteraard flink wat energie, 
dus we zijn al een aantal jaren bezig met het toepassen van 
energiebesparende maatregelen. En dat loont! Ik kan het 
iedereen aanraden.”

Vervanger
De energierekening van Ototol is behoorlijk verlaagd 
dankzij maatregelen als het vervangen van normale lampen 
voor led-verlichting of het kopen van nieuwe, zuinige airco’s. 
En vergeet ook niet de open wandkoelingen, die hebben 
plaatsgemaakt voor koelingen met glazen deuren. “Verduur-
zamen is een continu proces, dat we gefaseerd doorvoeren. 
We waren altijd al energiezuinig bezig. Zo kijken we bij een 
verbouwing van een tankstation altijd waar het milieuvrien-
delijker kan. Meestal gaat het dan om zaken als verlichting, 
verwarming en koeling. En als een apparaat aan het einde 
van zijn levensduur is, gaan we natuurlijk meteen op zoek 
naar een vervanger die duurzaam en milieuvriendelijk is. 
Alles bij elkaar opgeteld, zien we absoluut verschil met 
voorheen.”

Rapporteren
Niet alleen het besparen van energie is verplicht voor Wil-
lem-Bas, ook moet hij de getroffen maatregelen melden bij 

het eLoket van RVO. Hij raadt collega’s aan te checken of je 
verplicht bent die maatregelen te rapporteren. “Verbruik je 
minder dan 50.000 kWh of 25.000 kubieke meter aardgas, 
dan is het niet nodig. Wij hoefden de maatregelen die we 
voor ons kantoorpand hadden genomen, niet te rapporte-
ren. Dat scheelt toch weer. Het is ook slim om na te gaan 
of bepaalde milieuvergunningen een ontheffing van de 
informatieplicht met zich meebrengen: ook dat kan je tijd 
besparen.”
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I
n deze tijd van corona zijn het wellicht muizenissen, maar toch wil je als tanksta-
tionhouder geen ongedierte in je zaak. Daarom ging Move On op onderzoek uit en 
sprak ze met een aantal tankstationhouders. Anoniem, want hoewel er geen een-
op-een-relatie is tussen hygiëne en ongedierte, wil niemand graag te boek staan 
als het tankstation met ongedierteoverlast. Want soms overkomt het je gewoon, 
omdat je dichtbij een slootje zit bijvoorbeeld. Of omdat je een parkeerterrein hebt 

dat door bezoekers niet altijd schoon wordt achterlaten (“laat niet als dank voor het aange-
naam verpozen”, is ook iets uit vroeger dagen). 

Warm plekje
Bij de eerste tankstationhouder met wie we spraken, ging het inderdaad om slechts één 
muis. Maar ook al was het er slechts één; als dit ene muisje maar aan de KitKat blijft kna-
gen, dan moet je er toch echt wat aan doen. “Hij was heel selectief, want hij knaagde alleen 
maar aan de KitKat. We kregen ‘m met geen mogelijkheid te pakken”, aldus de geplaagde 
tankstationhouder, die uiteindelijk professionele hulp inschakelde. “Die hebben ons heel 
goed geholpen en wisten al gauw precies waar-ie zat. Uiteindelijk heeft-ie ’t loodje gelegd. 
De overlast was niet alleen dat-ie aan de KitKat knaagde, maar ook brutaalweg door de 
winkel liep. Da’s voor de klant natuurlijk ook geen leuk gezicht.” Er was, volgens de betref-
fende tankstationhouder, geen sprake van gebrek aan hygiëne, maar de muis was gewoon 
op zoek naar een warm plekje in de winter. Een plekje waar ook nog eens volop voedsel 
aanwezig was. “Wij hadden geluk dat-ie in zijn eentje was, en in je eentje kun je je niet 
voortplanten, haha, want voordat je het weet heb je te maken met een plaag.” 

Professionele bestrijding
Dat laatste is ook de ervaring van een professionele ongediertebestrijder, Dirk Uitenhage 
van Traas, die als geen ander weet dat het meestal ‘te laat’ is als je ze ziet. Uitenhage: “Dan 
heb je er in veel gevallen al heel wat in huis. Als bestrijders zien we vaak als eerste dat er 
ongedierte actief is.” Om dat ongedierte effectief te kunnen bestrijden, moet je vooral goed 
op de hoogte zijn van de leefwijze, aldus Dirk. “Pas dan weet je waar je op moet letten, want 
willekeurig ergens wat dingen neerzetten, kan iedereen wel. Bij tankstations heb je vooral te 
maken met muizen, ratten en in de zomer vliegen.”  

IK ZAG EEN MUIS! WAAR? DAAR OP DE TRAP! WAAR OP DE TRAP? NOU DAAR! 
EEN KLEINE MUIS OP KLOMPEN. NEE ‘T IS GEEN GRAP; ‘T GING VAN KLIP 
KLIPPEDIEKLAP OP DE TRAP. WIE HERINNERT ZICH NOG DEZE REGELS UIT 
EEN BEKEND KINDERLIEDJE? ÉÉN ZO’N MUISJE VALT MISSCHIEN NOG WEL 
MEE, MAAR HET ZIJN ER AL GAUW MEER. EN VOOR JE WEET SPREEK JE 
OVER EEN PLAAG. BOVENDIEN: OOK ÉÉN MUISJE GAAT KNABBELEN AAN JE 
VOEDINGSMIDDELEN EN DA’S NIET FIJN. 

Tekst: Pieter de Vries
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Voorkomen is altijd beter
Zoals gezegd is er geen een-op-een-relatie tussen (gebrek aan) 
hygiëne en ongedierte, maar toch speelt het wel een rol. Want 
waar een voedingsbodem is voor muizen, ratten, insecten en kak-
kerlakken zul je ze ook aantreffen. En doordat tankstations steeds 
vaker een uitgebreid assortiment (vers) eten en drinken aanbieden 
(en er dus ook vaker voedsel wordt weggegooid, omdat het niet 
meer vers is), worden ze ook gevoeliger voor ongedierte dat hier 
op af komt. En bestrijden is lastig als er volop eten is. Zorg er als 
ondernemer dus voor dat afval bijvoorbeeld niet blijft liggen, maar 
wordt opgeruimd. En dat afvalbakken goed worden afgesloten. Dat 
er voldoende vaak schoon wordt gemaakt en dat ook het parkeer-
terrein schoon en op orde is. Want als je een tankstation hebt in 
de buurt van bos en water, dan kun je er weinig aan doen dat er 
muizen en ratten in de buurt zijn. Zorg er daarom voor dat ze niet 
binnen komen en niet worden aangetrokken door rondslingerend 
afval. Het is geen rocket-science, maar een kwestie van doen en 
discipline. Werken met een hygiëneschema en schoonmaakplan 
vormen daarvoor een goede basis. En elke medewerker moet op de 
hoogte zijn van de do’s en dont’s.
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Bestrijding van ratten en muizen gebeurt door plaatsing van depots met klemmen, omdat 
gif pas gebruikt mag worden als er echt sprake is van overlast. Traas stelt hierbij vooraf een 
preventieplan op, waarbij zo’n acht keer per jaar controle plaatsvindt. Dirk: “Mocht er echt 
overlast zijn, dan kunnen we daar heel snel op schakelen. Want als je als leek iets opmerkt, 
dan ben je vaak al te laat.” Volgens Dirk kun je als ondernemer zelf ook je maatregelen 
nemen om overlast tegen te gaan. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je afvalbakken 
dicht blijven en er geen rommel rondslingert. Dirk: “Vliegen kun je voorkomen en bestrijden 
door vliegenlampen te monteren en plakstrips op te hangen. Preventie is dus eigenlijk het 
beste.” En wat betreft dat laatste: Traas heeft een eigen afdeling building care die zich richt 
op wering van ongedierte, want zoals hij stelt, moet je er in eerste instantie vooral voor 
zorgen dat ongedierte niet binnenkomt: “Dan hoef je ze ook niet te verjagen. Een muis heeft 
aan 5 millimeter genoeg om binnen te komen en kan zich vervolgens door de spouw door 
het hele gebouw verspreiden. Door roosters te plaatsen voor ventilatie openingen, voorkom 
je dat. Heel simpel, maar tegelijkertijd heel effectief.”       
           
Knagende ratten en Rolo-liefhebbers
Dezelfde ondernemer, die van die ene KitKat-muis, had overigens in het verleden op een 
onbemande locatie ook last van ratten. Geen voedingsmiddelen in de buurt, dus wat is het 
probleem, zou je denken. Maar deze ratten knaagden de bekabeling door, waardoor het 
betreffende station regelmatig in het donker zat. Erg vervelend, dus. De ondernemer: “Het 
bleek dat het ‘t station was gebouwd op een plek waar voorheen een afvalberg was, waar ze 
zich hadden gevestigd, zeg maar. Wij zaten dus op ‘hun’ plek.” Een collega-ondernemer met 
een tankstation in de buurt van een sloot had veel last van kleine veldmuisjes, die zich voor-
al te goed deden aan de chocolade. “Ze waren gek op Rolo’s en zelfs als we deze verplaatsten 
naar een andere plek in het schap, wisten ze de Rolo’s nog te vinden.” Om ze weg te krijgen 
schakelde ook deze ondernemer Traas in, mede omdat BETA een samenwerkingsverband 
met deze bestrijder heeft, waarbij leden profiteren van een speciaal tarief. “Zij hebben een 
bestrijdingsplan opgesteld voor de shop en wat maatregelen getroffen. Het zal nog moeten 
blijken of het effectief is, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Een prima 
partij, denk ik.” 

Speciaal tarief
Ook afkomen van ongedierte? Beta heeft sinds 
iets meer dan een jaar een samenwerkingsver-
band met ongediertebestrijder Traas, waardoor 
jij als BETA-lid kunt profiteren van een speciaal 
tarief. Meer weten? Neem contact op met BETA, 
telefoonnummer (010) 411 11 80.
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MELKKOEIEN

“En de melk? Die was 
verrukkelijk!”

EEN FOTO ZEGT SOMS MEER DAN DUIZEND WOORDEN. EN LATEN ER IN DE 
ARCHIEVEN VAN DE EENDRACHT NOU NIET ALLEEN STAPELS JURISPRUDENTIE, 
CORRESPONDENTIE EN ANDER ADMINISTRATIEF PAPIERWERK LIGGEN, MAAR OOK 
HEEL VEEL OUDE FOTO’S. MARTIJN VAN DER KOLK VAN DE EENDRACHT KIEST ER 
VOOR MOVE ON TELKENS ÉÉN OF TWEE UIT.

H
et is een foto van twaalf jaar geleden deze keer, gemaakt op het voorterrein van Ewout 
Kloks tankstation in Hoogeveen. We zien er drie personen op staan en drie dieren, waar-
van de middelste een bordkartonnen koe is. Links staat Ewout, met een brede lach op zijn 
gezicht. Het is duidelijk dat hij in zijn element is. Schuin achter hem, met een meer zuini-
ge uitdrukking op het gezicht, staat de boer die de twee melkkoeien naar het tankstation 
heeft gebracht. Martijn van der Kolk, met het leidsel van een koe in zijn linkerhand, 

poseert duidelijk met meer terughoudendheid dan Ewout.

De twee echte melkkoeien en de ene nepkoe dragen teksten. Het gaat over te hoge accijnzen op brandstof en 
minister van Financiën Wouter Bos. Hieraan valt te zien wanneer de foto is gemaakt en waarom de actie is 
opgezet. “De belangen van de zelfstandige pomphouders staan zo lang BETA bestaat voorop. Met of zonder 
acties. En zoals altijd doen we dat wanneer het nodig is op een leuke, ‘klantvriendelijke’ manier”, licht 
Ewout toe. Hij vertelt verder: “Zo was er in 2008 sprake van een accijnsverhoging die, tegen de afspraken 
van het vorige kabinet van destijds, ingevoerd zou worden door minister Bos. Weer was het plan om over 
onze rug van de ‘Heilige Koe’ een ‘Melkkoe’ te maken. Kortom: we waren de Klos met Bos. Hoe actueel was 
het om met échte melkkoeien te gaan tanken bij een tankstation, om zo visueel duidelijk te maken dat we 
het zat waren? We maakten afspraken met een boer die keurig de koeien bij het tankstation afleverde. Sa-
men met Martijn van der Kolk werd er ‘getankt’. Het resultaat was dat er vastgehouden werd aan een een-
malige accijnsverhoging die elk jaar op 1 januari werd geïndexeerd. En de melk? Die was verrukkelijk!” 
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KLUSJESMAN

“Met alleen een bakery 
ben je er niet altijd 

meer tegenwoordig”

“DE GERANIUMS STAAN HIER NOG NIET VOOR HET RAAM. EN AL ZOUDEN ZE ER STAAN, IK GA ER 
ZEKER NIET ACHTER ZITTEN”, LACHT PIET VAN HERPEN. “DAAR BEN IK VEEL TE DRUK VOOR.”

P
iet van Herpen was tot halfweg 2007 
eigenaar van Hanenberg Tankstations. Op 
57-jarige leeftijd ging hij met ‘pensioen’. “Je 
belt mooi op tijd, ik heb net de kleinkinderen 
naar school gebracht”, zegt Piet. Het is half 
negen in de ochtend, hij heeft er al een dag 

op zitten. “Ik heb ook al even contact gehad met mijn zoon: 
zijn er nog dingen te doen op de stations, vroeg ik hem.” Piet 
is namelijk de klusjesman van Hanex, en van de familie.”Ik 
ben wel handig, dat weten ze allemaal inmiddels heel goed, 
haha.” Vanwege die klussen is hij ook nog veel te vinden bij 
de Hanex-locaties. “Ik volg het allemaal”, vertelt Piet. “Ook 
omdat ik zo nu en dan verbouwingen coördineer. Echt heel 
leuk om te doen. Hanex groeit flink, dus we hebben nog 
weleens een wat te doen. Neem Rosmalen, ons station daar 
heeft recent een flink grotere horecagelegenheid gekregen. 
Dat heb ik allemaal in goede banen mogen leiden.’ Maar 
daar blijft het niet bij. Ook bij de toekomststrategie van 
het Brabantse tankstationbedrijf is hij nog altijd betrokken. 
“Een paar keer per jaar zitten we om de tafel en kijken we 
samen waar de markt naar toe beweegt en hoe wij daarin 

onze rol kunnen pakken. Met alleen een bakery ben je er 
niet altijd meer tegenwoordig, de shop moet veel meer een 
horecagelegenheid zijn met zitplaatsen. Ons tankstation in 
Rosmalen is om die reden een groot succes.” 

Toekomststrategie
Piet praat met passie over het bedrijf van zijn zoon en 
dochter. Steevast heeft de oud-ondernemer het ook over 
‘wij’. “Wij van Hanex; het zit er zo ingebakken. Maar ik voel 
het natuurlijk ook zo, de betrokkenheid bij het bedrijf en 
de familie is nog altijd groot.” In 2005 kwam zijn zoon Rob 
naar hem toe en zei: ‘Pa, ik wil hiermee verder’. “We hebben 
het nog een tijdje samen gedaan. Maar ja, het bekende 
verhaal van de twee ondernemende kapiteins hè. Dat ging 
niet. Dan kwam ik een station binnen, stonden er dozen in 
het gangpad. Vroeg ik aan de medewerkster waarom dat 
was. Die heeft Rob daar neergezet, hij is ermee bezig. Ja, dat 
was voor mij wel zoiets van: waar bemoei ik mij eigenlijk 
mee.” In 2007 was de overdracht dan ook een feit. “Ik kwam 
terug van een prachtige motorreis naar de Noordkaap, kon 
ik ineens niet meer inloggen. Het softwareprogramma was 
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KLUSJESMAN

aangepast. Natuurlijk was dat even slikken, maar al snel 
had ik ook zoiets van; het is goed zo.” Maar van helemaal 
loslaten is geen sprake. Hij is betrokken. Bij Hanex. En bij 
het Brabantse, en dan met name de gemeenschap in Geffen. 
De lokale krant schreef al eens: Piet is wereldberoemd in 
heel Geffen, mede door en dankzij zijn zakelijke activiteiten, 
maar zeer zeker ook door zijn inzet voor Geffen. Piet heeft 
namelijk jarenlang de boerenmarkt ‘Effe noar Geffe’ georga-
niseerd. “Daar ben ik inmiddels mee gestopt”, haast Piet zich 

te zeggen. “Nu heb ik, tussen de bedrijven door, echt meer de 
tijd voor mijn kleinkinderen, voor motorrijden [Piet is een 
Harley-fan, hij rijdt een Heritage, red.] en voor stedentrips. 
Praag, Valencia, Parijs, ja Parijs, daar moet ik snel weer een 
keertje naar toe met mijn vrouw. Het is al te lang geleden 
dat we daar zijn geweest.” 

Dit interview met Piet van Herpen vond vlak 
voor de corona-uitbraak plaats.

“Nu heb ik, tussen 
de bedrijven door, 

echt meer de tijd 
voor motorrijden”
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“ Ik denk dat uiteindelijk elk business-
plan start met een bierviltje.”

Jumbo-topman Frits van Eerd in de Volkskrant

“ Met de finish in zicht wordt vijf jaar werk 
weggegooid.”

Door de inspanningen van een actiegroep zet de Doetinchemse gemeenteraad een 
streep door de plannen om het tankstation van Theo Wenting te verplaatsen.  
(De Gelderlander)

“Alles is hier al.”
Topman Huub Vermeulen van Bol.com vreest - in elk geval publiekelijk - de 
komst van Amazon naar Nederland niet. (Telegraaf)

Media statements
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DE PETROLMARKT IS EEN MANNENBOLWERK. 
ALTHANS, DAT WORDT VAAK GEDACHT. MAAR 
WIE GOED OM ZICH HEEN KIJKT ZIET TOCH OOK 
DAT VEEL TANKSTATIONS WORDEN GERUND 
DOOR VROUWEN. MOVE ON MAGAZINE SPRAK ER 
DRIE. ALLE DRIE ZIJN HET BEZIGE BAASJES. EN 
ALLE DRIE ZIJN HET STERREN IN HET MAKEN 
VAN KEUZES, HARDE KEUZES. 

Tekst: Martijn Louws
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‘ IK WERK  
OP GEVOEL’

ACHT BEMANDE LOCATIES EN ÉÉN ONBEMAND STATION. EN DAT AANTAL GROEIT DOOR ALS HET 
AAN STEFANIE JONGENEEL VAN JONGENEEL TANKSTATIONS LIGT. WANT ER LIGGEN NOG KANSEN. 
HAAR (VROUWELIJKE) INTUÏTIE SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN HET ZIEN EN BENUTTEN VAN 
DIE KANSEN.

S
tefanie is operationeel verantwoordelijk 
bij Jongeneel Tankstations. Om die reden 
bezoekt ze met regelmaat, liefst elke week, 
alle acht bemande stations. “Dat vind ik 
zelf niet alleen heel prettig, ook medewer-
kers en klanten waarderen het. Die willen 

ook graag worden gezien, vergis je niet. Dat is heel belang-
rijk.” Dat Stefanie sociaal vaardig is, helpt daarbij natuur-
lijk ook een handje, erkent zij zelf. “Ik houd van mensen om 
mij heen. Het persoonlijke contact is en blijft heel belangrijk 
in mijn werk.” Zo is er ook dagelijks contact tussen Stefanie 
en haar broer Mattijs, met wie zij het bedrijf runt. “Alles 
moet bespreekbaar zijn, vinden wij. Gaan dingen goed, dan 
zeggen wij dat. Gaan er dingen verkeerd of moet het anders, 
dan melden we dat ook. Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar, 
recht door zee.”

Niet lullen, maar poetsen
Dat recht door zee is Stefanie ook richting de medewerkers. 
In de stations creëert Stefanie sterke teams, teams passend 
bij de klanten die in de stations komen. “Neem de vestiging 
in Valkenburg, een echt dorpsstation waar mensen ook 
komen voor een kop koffie en een praatje. Daar zet ik niet 
iemand uit de stad neer, dat moet iemand zijn die de lokale 
binding heeft en sociaal sterk is.” De verdeling tussen man-
nen en vrouwen op het station speelt ook een belangrijke rol. 
Minimaal één man op het station is noodzakelijk. “Waarom? 
Nou, vrouwen kunnen nogal veel kwekken. Een man heeft 
dan vaak zoiets, kom op, we gaan verder. Pak aan. We 
doen het zus of we doen het zo. Daar houd ik eigenlijk wel 
van: niet lullen maar poetsen.” Bovendien heeft Jongeneel 
Tankstations op drie stations een tankservice, waarbij men 
mensen helpt bij het tanken, olie bijvullen en auto’s voor-
wassen. “Dat is echt een mannending.” De servicelat, zoals 
de tankservice, is iets dat de focus heeft van Stefanie. “Daar-
in willen we ons onderscheiden, net even dat stapje extra. 
En we proberen veel; sushi, vers schepijs, nieuwe broodjes, 
wassen. En nee, niet alles lukt. Maar dat geeft ook niet. We 

zitten niet stil en houden onze ogen en oren open voor nieu-
we ideeën en ontwikkelingen. Beleving, we denken dat het 
een succes kan worden.” Het is precies hoe Stefanie in elkaar 
zit. “We doen veel op het gevoel: voelt het goed, dan doen we 
het. En voelt het niet goed, dan niet. Zo simpel is het.”

“Ik houd van mensen om mij heen; een 
praatje en een bakkie aan de pomp is van 

groot belang vandaag de dag”
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‘ IK BEN EEN 
BEKEND GEZICHT 
IN MEDEMBLIK’

GERDA KAARSEMAKER IS DE EIGENAAR VAN TANKSTATION KOPER IN MEDEMBLIK. EEN PEUT-
STATION. “WIE ZORGEN VOOR DE BINDING VAN KLANTEN? PRECIES, DAT ZIJN WIJ EN NIET DE 
OLIEMAATSCHAPPIJ, ZOALS ZIJ ZELF HET LIEFST ZEGGEN.”

D
e toon is gezet. Gerda kleurde haar station 
nu ruim drie jaar geleden om van Total 
naar Peut. “Het contract liep af, en wij 
vonden het tijd voor iets nieuws. We 
voerden het station al onder eigen naam 
en de service, klantgerichtheid en loyaliteit 

kwam vooral op ons conto en niet op dat van de oliemaat-
schappij. Daarom sprak De Vrije Pomp en hun merk Peut 

mij ook zo aan: geen druk van een merk of grote oliemaat-
schappij en een grotere vrijheid van handelen. Bovendien 
biedt Peut naast concurrerende prijzen een aansprekend 
spaarprogramma: gooi je tank vol en spek je club.” Via de 
BETA werd contact gezocht met De Vrije Pomp. Gerda: “De 
klik was er meteen. We bleken tegen dezelfde dingen aan te 
lopen en voelden ons gelijk goed bij waar Peut voor staat.”

Focus op voorterrein
Maar het is niet de enige keuze die Gerda de afgelopen jaren 
heeft gemaakt. “Twee jaar geleden heb ik de shop verhuurd 
aan Ronald Kristel, een zelfstandig ondernemer. Ik was dag 
en nacht met de zaak bezig, 25 jaar lang. Ik wil meer rust.” 
De focus van Gerda ligt nu vooral op het voorterrein. “Maar 
dat betekent niet dat ik mijn handen er helemaal vanaf 
heb getrokken hoor. Ik overleg veel met Ronald, dat werkt 
eigenlijk heel prettig.” Gerda is daarnaast vooral druk met 
de inkoop van de brandstoffen, de tankpassen, de debiteu-
renadministratie en het netwerken. “Ja, ik ben best wel een 
bekend gezicht in Medemblik. Heel belangrijk, dan word je 
ook iets gegund.” Overigens is de rust ook maar relatief bij 
Gerda. “We zijn ons huis aan het verbouwen, we willen een 
bed & breakfast realiseren. Dat past goed bij mij, het in de 
watten leggen van gasten heb ik namelijk ook jaren gedaan 
in het tankstation.” Of dat ook typisch iets vrouwelijks is? 
“Nou, dat denk ik niet. Een man of een vrouw, het wordt 
tegenwoordig in onze sector allemaal prima geaccepteerd. 
En iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten.” 

“Een man of een 
vrouw, het wordt 

tegenwoordig allemaal 
prima geaccepteerd”
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‘ MUUR ERUIT, 
IK DOE HET 
GEWOON’

 
WAT ALS DE MAATSCHAPPIJ ZO’N HOGE KORTING EIST DAT VERKOOPPRIJS VAN DE BRANDSTOFFEN 
ONDER DE EIGENLIJKE INKOOPPRIJS DAALT? “DE ENIGE MOGELIJKHEID DIE IK ZAG WAS HET 
VOORTERREIN VERHUREN AAN EEN PARTIJ DIE WEL MEE KAN MET DIE LAGE PRIJZEN.”

A
an het woord is Laura Boekestijn van 
Esso de Witte in Venlo. Zij is sinds 1998 
eigenaar van het station in de grensstreek. 
“Ik heb altijd Texaco op de luifel gehad, 
tot ik het voorterrein van de hand heb 
gedaan aan Vissers Olie. Toen werden we 

Esso.” De stap om het voorterrein te verhuren aan Vissers was 
een lastige. “Maar wel een noodzakelijke stap. En zo ben ik 
ook: wat nodig is moet gebeuren. Anders hadden we het niet 
gered.” Laura is vanwege die stap nu vooral actief in de shop. 
“En ik heb ook nog een eetgelegenheid op het industriegebied, 
Meet2eat. Voor een ontbijt, lunch of warme maaltijd zijn gas-
ten hier aan het juiste adres. Ook in Venlo-Blerick, vlakbij aan 
de afslag van de A73 en A67.” De focus in de dagelijkse werk-
zaamheden van Laura ligt dus op food. “Dat ligt ons vrouwen 
wel”, lacht zij. “Ik vind dat erg leuk. Bezig zijn met gasten, 
en met steeds weer iets nieuws.” Een aantal jaren geleden is 
bijvoorbeeld de shop volledig verbouwd met een bakery van 
16 meter in een shop van net 70 vierkante meter. “De bakery is 
ons speerpunt, tijdens verbouwing heb ik ook meteen gezegd: 
die tussenmuur moet eruit. Terwijl mijn man Luc daarin nog 
wat gereserveerder was. Maar ik zei; ik doe het gewoon. Dat 
zie ik ook: vrouwen pakken graag door, zeker ik.” 

De wereld verandert
Het typeert Laura: ze is een bezige bij en weet heel goed 
wat ze wil en er zijn maar weinigen die haar van die lijn 
kunnen afbrengen. “De wereld verandert, straks moeten we 
al het tabak afdekken. En dan? Ik wil de sigaretten en shag 
vanuit lades onder de kassa’s in de bakery gaan verkopen. 
Dan ontstaat er weer ruimte, zeker als klanten ook daar 
de brandstoffen gaan afrekenen. Dan wordt de kassabox 
overbodig, en op die ruimte wil ik zitplaatsen creëren. Zeker 
met de komst van elektrisch rijden en laadpunten, is dit een 
mooie aanvulling voor ons station.” Over die laadpunten 
gaat Laura in gesprek met Vissers. “Je kunt niet afwachten en 
niets doen. Dan vis je straks achter het net, je moet vooruit 
en je moet investeren in deze ontwikkeling. Met snelladers en 
met goede horeca.” De veranderende mobiliteit en de veran-
derende regelgeving rond tabak zijn slechts enkele van de uit-
dagingen die Laura niet uit de weg gaat. Dat geldt ook voor 

het vinden en opleiden van nieuwe 
medewerkers. “Dat valt niet mee 
hoor, vind maar eens goede mensen 
die ook kunnen en willen doorgroei-
en in het bedrijf. Daar maak ik mij 
weleens zorgen om. Maar goed, dan 
zet ik maar een stap extra en maak 
ik wat extra uren.” 

“Je kunt niet 
afwachten en 

niets doen; dan 
vis je straks 

achter het net, 
je moet vooruit 

en je moet 
investeren in 
snelladers en 
goede horeca”
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31 JANUARI T/M 3 FEBRUARI 2021
Keulen
ISM
Mondiale zoetwarenvakbeurs
www.ism-cologne.com

9 T/M 11 FEBRUARI 2021
Stuttgart
UNITI EXPO
Leidende Europese beurs voor tankstations en carwash (stond aanvan-
kelijk gepland in mei 2020)
www.uniti-expo.de

8 T/M 12 SEPTEMBER 2020
Frankfurt
AUTOMECHANIKA
Automotive vakbeurs, met op de beursvloer onder  
meer de productgroep carwash
www.automechanika.messefrankfurt.com

 
4 EN 5 NOVEMBER 2020

Houten
TANKSTATION VAKBEURS
Vakevenement voor de tankstationbranche in Nederland en België
www.tankstationvakbeurs.nl

11 T/M 14 JANUARI 2021
Amsterdam
HORECAVA
Trefpunt voor horecaprofessionals
www.horecava.nl

Tot 1 juni a.s. zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus 
geen bijeenkomsten in Nederland toegestaan.

AGENDA
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Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035  52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342  425 678

Kwaliteit gegarandeerd
Voldoet uw olieafscheidingsinstallatie aan de gestelde eisen? Teeuwissen is (KIWA) gecertificeerd voor het ledigen, 
reinigen, inspecteren en beproeven (testen op vloeistofdichtheid) van olieafscheidingsinstallaties en de daaraan 
verbonden afvoerpunten en leidingen. Na afloop van het werk maken we een professioneel inspectierapport op  
en verstrekken we een beproevingscertificaat. Met dit certificaat voldoet u aan de wet en regelgeving. 

Ontzorgen
Het onderhouden van uw olieafscheidingsinstallaties kan Teeuwissen ook op contractbasis uitvoeren. Wij bewaken dan 
de overeengekomen inspectie en ledigingsfrequentie. Voor u een zorg minder. Met ons geavanceerd materieel en goed 
opgeleid personeel zijn wij in heel Nederland snel ter plaatse. Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

776909 TEEUWISSEN FACT SHEET OLIE AFSCHEIDING.indd   2 07-05-19   16:51

Naast het aanleggen van nieuwe pompsystemen en gemalen neemt Teeuwissen de renovatie 
van bestaande pompsystemen en gemalen op zich. Het kan gaan om het vervangen van alleen 
een pomp. We vernieuwen het leidingwerk in de pompput of vervangen verouderde besturings-
kasten.

Vetafscheiders zijn opgebouwd uit verschillende compartimenten, de afscheider scheidt het 
afvalwater in slib, vet en water. Van het bewerkte afvalwater wordt bij een goed werkende af-
scheider alleen het water geloosd op het riool. Na verloop van tijd moet de afscheider worden 
geledigd, zodat deze goed blijft functioneren. De tankwagen van Teeuwissen zuigt het opge-
hoopte vet, water en slib uit de vetafscheider en reinigt de compartimenten met hogedruk. 
Hoe vaak? Dit kunnen we onder andere bepalen door de slib- en vetlaag te meten.

Hoofdvestiging Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen Tel. 035 - 52 52 319
Nevenvestiging Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld Tel. 0342 - 425 678

Voldoet uw olieafscheidingsinstallatie aan de gestelde eisen? Teeuwissen is (KIWA) gecertifi-
ceerd voor het ledigen, reinigen, inspecteren en beproeven (testen op vloeistofdichtheid) van 
olieafscheidingsinstallaties en de daaraan verbonden afvoerpunten en leidingen. Na afloop van 
het werk maken we een professioneel inspectierapport op en verstrekken we een beproevings-
certificaat. Met dit certificaat voldoet u aan de wet- en regelgeving.

gemeenteriool

pompput

Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035 - 52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342 - 425 678

Renoveren en vervangen
Naast het aanleggen van nieuwe pompsystemen en gemalen neemt Teeuwissen de renovatie van bestaande pompsystemen 
en gemalen op zich. Het kan gaan om het vervangen van alleen een pomp. We vernieuwen het leidingwerk in de 
pompput of vervangen verouderde besturingskasten.

Vakkundig onderhoud
Teeuwissen beschikt over vakkundige medewerkers. Onze serviceteams staan 24 uur per dag met moderne apparatuur 
klaar om voor u onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden te verrichten. Onze service- en montageteams 
verzorgen op verzoek ook regulier onderhoud aan uw pompsysteem.

De vinger aan de pols
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele staat van uw pompinstallatie of rioolstelsel? Met ons telemetriesysteem  
weet u te allen tijde hoe uw pompinstallatie of het rioolstelstel functioneert. Teeuwissen legt deze telemetrie aan  
en doet het operationeel beheer. Deze monitoring op afstand helpt u te bepalen welk serviceniveau u nodig heeft  
en maakt u duidelijk of structurele aanpassingen nodig zijn. We kunnen het beheer van uw pompsysteem geheel 
overnemen. Voor u een zorg minder.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

776909 TEEUWISSEN FACT SHEET POMPEN EN RIOOLGEMALEN.indd   2 07-05-19   16:52
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Hoofdvestiging  Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen  Tel. 035  52 52 319
Nevenvestiging  Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld  Tel. 0342  425 678

Hoe het werkt
Vetafscheiders zijn opgebouwd uit verschillende compartimenten, de afscheider scheidt het afvalwater in slib, vet en 
water. Van het bewerkte afvalwater wordt bij een goed werkende afscheider alleen het water geloosd op het riool. 
Na verloop van tijd moet de afscheider worden geledigd, zodat deze goed blijft functioneren. De tankwagen van 
Teeuwissen zuigt het opgehoopte vet, water en slib uit de vetafscheider en reinigt de compartimenten met hogedruk. 
Hoe vaak? Dit kunnen we onder andere bepalen door de slib en vetlaag te meten. 

Alles in één hand
Als ondernemer is het goed om te weten in welke technische staat de vetafscheider verkeert. Niet alleen voor uzelf, 
maar ook omdat u hierover soms informatie moet verstrekken aan de gemeente. Na onze uitgebreide inspectie en 
capaciteitsberekening bent u weer tot in detail op de hoogte. Van Teeuwissen ontvangt u na afloop een inspectie
rapport met een advies. Moet uw vetafscheider worden gerepareerd of vervangen? Wij regelen dat graag voor u.

Op afroep of contract
Ledigen en reinigen van vetafscheiders is mogelijk op afroep, maar ook op contractbasis. Als u met ons een  
ledigingscontract aangaat, dan bewaken wij voor u de overeengekomen ledigingsfrequentie. Een zorg minder.  
Met geavanceerd materieel en goed opgeleid personeel is Teeuwissen in heel Nederland snel ter plaatse.  
Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

776909 TEEUWISSEN FACT SHEET VETAFSCHEIDING.indd   2 07-05-19   16:47

Onderhoud 
olieafscheiders

Onderhoud 
pompputten

Onderhoud 
vetafscheiders

Voor alle overige informatie m.b.t. riolen 
verwijzen wij u naar onze website of voor een 
advies op maat, neem contact met ons op.

Haal (meer) voordeel uit 
uw Beta lidmaatschap!

www.teeuwissen.com
info@teeuwissen.com

Adv Teeuwissen Move_A4.indd   1 24-01-20   15:43

ACCOUNTANCY,
RETAILADVIES EN 
BEDRIJFSSOFTWARE

“Handen aan ’t stuur, blik vooruit, gas
erop. Dat is úw manier van ondernemen.
In een branche met voelbare concurrentie
is stilstaan geen optie.”

U hebt maar één uitdaging. Hoe zorgt u dat u alles onder controle houdt?
Dat u snelheid maakt - maar alleen op de goede weg? Dat u bijstuurt zonder
uw voorsprong te verliezen?

Retailondernemers in heel Nederland betrekken EKW bij deze uitdaging.
Al 50 jaar combineren wij de dienstverlening van een accountantskantoor met de 
expertise van een branchespecialist. Het resultaat is een complete oplossing:
accountancy, retailadvies en bedrijfssoftware. Completer kan het bijna niet.
Zullen wij kennismaken?

E.K. Williams Nederland B.V. 
Utrechtsestraat 61, 6811 LW  Arnhem

T 026-353 78 70 | info@ekw.nl | www.ekw.nl
/EKW.nl        /EKWtweets

POMP-01-2017.indd   13 27-12-16   15:52

E.K. Williams Nederland B.V.
Kanaal Noord 350b, 7323 AM Apeldoorn

T 055-303 46 70 | info@ekw.nl | www.ekw.nl



Bettina & Roger Jeurissen
Voor paard en auto

Tankstationmedewerkers
Helden van de werkvloer

Regina Schipper 
Creatief ondernemen

ONMove
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VOOR EN DOOR TANKSTATIONONDERNEMERS - powered by 

||| Signaal  �

 45% 

||| Signaal  �

 72% 

||| Carrier          �

 63%

Laura Boekestijn,  
Gerda Kaarsemaker &  
Stefanie Jongeneel

Girlpower!




