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JONKER LEVERT PROMINENT MET CITYCRUISER DUBAI 
EEN SUPERLICHTE UITBREIDING VAN HET WAGENPARK

In 1999 begonnen twee broers aan hun droom, een eigen stoelenbedrijf: 
Prominent. Het begon met een filiaal in het eigen dorp Nunspeet, maar 
groeide snel uit tot 39 filialen door heel Nederland. Deze snelle groei is 
mede ontstaan door mobiele verkoop aan huis, waardoor het wagenpark 
van Prominent ineens een hele belangrijke rol speelt binnen het bedrijf.

Naast kostprijs per kilometer is het voor Prominent heel belangrijk om 
kwalitatief goede bedrijfswagens in te zetten. “Onze bedrijfswagens rijden 
gemiddeld 70.000 – 80.000 kilometer per jaar, de wagens moeten degelijk 
zijn en je moet zekerheid hebben dat je iets goeds hebt”, geeft 
Roland Rens (wagenparkbeheerder Prominent) aan.

Samen met André Hietland van Jonker Carrosserieën zijn ze op zoek gegaan 
naar de meest passende oplossing voor Prominent. Ze hebben hierbij naar 
verschillende merken gekeken en kwamen uiteindelijk uit op de 
lichtgewicht composiet opbouw van RTS, de CityCruiser Dubai. De keuze 
voor deze opbouw was eenvoudig: hij is zeer licht in gewicht en heeft een 
groot laadvermogen. André Hietland legt uit: “We merken dat het netto 

laadvermogen een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het samenstellen van de juiste bedrijfsauto. Enerzijds voor 
een gunstig brandstofverbruik en anderzijds om ook zoveel mogelijk lading mee te kunnen nemen. Om dit laatste te 
realiseren hebben wij er een tweede laadvloer in gemonteerd welke zeer eenvoudig op de juiste hoogte is in te stellen. 
Hierdoor kan er dus een dubbele hoeveelheid stoelen meegenomen worden.” 

Door de kennis en ervaring van Jonker Carrosserieën breidt Prominent met de CityCruiser Dubai haar wagenpark met 
de lichtste opbouw van de Nederlandse bedrijfswagenindustrie uit. Daarnaast zorgen de strakke wanden van de
composietopbouw in combinatie met de donkere kleur voor een fraaie esthetische verschijning, wat de huisstijl 
van Prominent ten goede komt!

Beste RTS-relatie,
 
De positieve reacties op het eerste RTS-bulletin, die u 
dit voorjaar ontving, zijn voor ons team een welkome 
aanmoediging geweest om ook dit bulletin te vullen met 
mooie projecten die u met onze componenten en 
opbouwen realiseert. Ook kunnen we in deze uitgave 
melding maken van een nieuw merk binnen de 
RTS-gelederen! Wij zijn onlangs Benelux-importeur 
geworden voor SDG BDF-wisselsystemen. Het Duitse 
familiebedrijf verkoopt aan carrosseriebouwers in 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Scandinavië. De eerste
BDF-wisselsystemen in kitvorm zijn deze zomer 
naar tevredenheid in Nederland geleverd.
 
In 2020 adviseerde Jonker Carrosserieën eindklant 
Prominent, leverancier van stoelen, de 
composiet CityCruiser Dubai opbouw. In dit bulletin 
een interview met de wagenparkbeheerder die zijn 
beweegredenen uitlegt om op de CityCruiser Dubai over te 
stappen. Bij “Klant in beeld” aandacht aan onze Belgische 
klant Paritech, en we staan stil bij de 100e ISONORT 
koelopbouw die Bunk Carrosserie & Wagenbouw dit jaar 
aan Van Gelder levert. Wederom een RTS-jubilaris, 
magazijnmedewerker Nico Honcoop wordt in dit 
bulletin nader aan u voorgesteld.
 
Tenslotte een oproep: 
Wij ontvangen graag beeldmateriaal van door u (met RTS 
componenten of opbouwen) gerealiseerde projecten zodat 
wij daaraan online en in onze bulletins aandacht kunnen 
besteden. Waarvoor alvast dank!

Bart van Wegen
Directie RTS

RTS IMPORTEUR BENELUX 
SDG BDF-WISSELSYSTEMEN
Dit voorjaar is RTS voor de regio Benelux 
een samenwerking aangegaan met 
SDG GmbH te Duitsland. 

SDG levert BDF-wisselsystemen die in kitvorm 
aan de carrosseriebouw worden toegeleverd 
om truckchassis voor wissellaadbakken aan 
te passen. Het is een typisch familiebedrijf 
waarvan de 2e en 3e generatie momenteel 
aan het roer staan. Dit jaar worden naar 
verwachting 800 systemen geleverd, om 
de toenemende vraag naar de eenvoudig te 
monteren wisselsystemen aan te kunnen 
zal in 2022 de nieuwe productie locatie te 
Bielefeld worden geopend. 

Duitsland is de voornaamste markt voor SDG, daarnaast exporteert het bedrijf haar systemen naar Italië, Frankrijk en 
Scandinavië. In Nederland heeft RTS inmiddels de eerste SDG systemen in kitvorm aan de carrosseriebouw geleverd. 
Het SDG-programma vormt voor RTS een welkome aanvulling op het assortiment, carrosseriebouwers die truckchassis zelf 
aanpassen voor BDF-wissellaadbakken besparen veel tijd en uiteindelijk ook geld door met het SDG-systeem te werken; per 
truck- en chassistype zijn gestandaardiseerde specificaties beschikbaar die met een duidelijke montagehandleiding eenvoudig 
zijn te monteren. De configurator op de SDG-website kan een welkome hulp zijn om het geschikte SDG-systeem te 
selecteren. De componenten worden op 1 a 2 pallets aangeleverd en zijn, afhankelijk van het type systeem, binnen 
8-12 uur op te bouwen.

BUNK CARROSSERIE & WAGENBOUW HARD OP WEG NAAR
100E ISONORT-KOELOPBOUW VOOR VAN GELDER

65 jaar geleden begon Van Gelder als spruitteler, nu is het familiebedrijf met 350 medewerkers uitgegroeid tot een 
hypermoderne AGF-leverancier. Van Gelder zorgt met rechtstreekse inkoop, efficiënte magazijnprocessen en eigen 
logistiek voor een hoge omloopsnelheid zodat de aardappelen, groente en fruit zo snel mogelijk van het land bij de 
klant zijn. 

Met een landelijke dekking voorziet Van Gelder de horeca dagelijks 
van verse producten, tot ’s avonds laat besteld is ’s morgens 
geleverd. Om die service te waarborgen doet Van Gelder haar 
transporten met een eigen wagenpark. Daarvoor wordt 
samengewerkt met ISONORT-dealer Bunk Carrosserie & Wagenbouw, 
beiden gevestigd op het AGF-veilingterrein Ridderkerk/Barendrecht. 
Familiebedrijf Bunk levert een totaalpakket aan 
transportoplossingen voor de transporteur. Voor Van Gelder verzorgt 
Bunk de kleine koelopbouwen waarmee Van Gelder de 
binnenstedelijke logistiek verzorgt. RTS levert Bunk de in Spanje 
geproduceerde ISONORT-opbouwen, die klantspecifiek voor Van 
Gelder worden samengesteld. 

Dit jaar levert Bunk de 100e koelopbouw aan Van Gelder!

KLANT IN BEELD
Ons familiebedrijf is ontstaan in de jaren ’90 en is gevestigd in 
Genk - Limburg (België). Toen de tweede generatie het roer 
overnam, ontstond er naast de staalafdeling: PariMetal een 
nieuwe tak uit liefde voor machines: PariTech. Dankzij de heel 
specifieke vragen van onze klanten kende Paritech binnen heel 
korte termijn een gestage verdere groei.

Elke klant, groot en klein, is bij ons meer dan welkom. Als 
constructeur van lichte en zware bedrijfsvoertuigen bieden wij 
oplossingen tot in het kleinste detail uitgewerkt. 
Intercommunales, stedelijke en gemeentelijke technische 
diensten behoren tot ons klantenbestand. RTS heeft ons hierbij 
meermaals kunnen helpen om de gepaste componenten of 
opbouwkits voor onze eindklanten te voorzien. 

Naast de merken waar wij dealer van zijn, bieden wij ook onderhoud en herstellingen aan op alle andere bestaande 
merken.

Paritech heeft een omvangrijk productgamma:
• Kraanopbouw (HMF)    • BE ombouw/opbouw
• Containerhaaksystemen (HYVA)   • Hydraulische laadkleppen
• Vaste laadbakken, open en gesloten  • Inrichting van bestelwagens/mobiele werkplaatsen
• Kippers      

PARITECH BvbA

NICO HONCOOP 25 JAAR IN DIENST!
Je bent dit jaar 25 jaar in dienst bij RTS; hoe ben 
je bij het bedrijf terecht gekomen en welke 
verantwoordelijkheden heb je in de afgelopen 
25 jaar gehad?
‘Op 22 jarige leeftijd ben ik in 1995 bij Reynolds 
Aluminium Holland te Harderwijk als operator begonnen. 
Daar werden airco’s voor luxe auto’s geproduceerd en heb 
ik mijn veilig hijsen en heftruck certificaat gehaald, ook 
mijn EHBO-diploma en BHV. In de grote aluminiumfabriek 
in het BHV team meegedraaid en de nodige calamiteiten 
voorbij zien komen. In 2001 kwam ik terecht bij 
Reynolds Transport Systemen. In 2002 werden we verkocht 
aan de Boyriven Groep en zijn we verhuisd naar Putten. 
Hier heb ik meegeholpen aan de opbouw van een heel 
nieuw magazijn. In 2015 kregen wij weer de oude bekende 
naam RTS, met het paard als logo. De eerste jaren liep 
ik bij het accessoires magazijn en deed ik de inkomende 
goederen en orders, om vervolgens te switchen naar de 
aluminium profielen afdeling. Hier draai ik 
voornamelijk orders en laad & los ik vrachtauto’s. 
Het logistieke gedeelte neem ik soms voor mijn rekening, 
orders boeken en transport regelen voor deze orders. 
Ik ben nog steeds BHV-er.’

Je hebt in al die jaren al heel wat verzendingen 
verzorgd naar zo’n beetje alle Nederlandse en Belgische 
carrosseriebouwers, waaruit haal je daarbij dagelijks de 
meeste voldoening?
‘De meeste voldoening haal ik uit het schadevrij goederen 
lossen, opslaan en verzenden naar de klant en het sociale 
aspect met collega’s en chauffeurs, de lol die we hebben. 
Logistieke processen zijn vaak een enorme puzzel, dus als 
medewerker moet ik wel flexibel zijn. De heftruck zie ik 
als een verlengstuk van mijn lichaam, super mooi om met 
mijn rijkunsten lange aluminium pakketten in de rondte 
te draaien.’

Wat is iedere dag weer een uitdaging in het magazijn?
‘Iedere dag is het weer een uitdaging om alle orders er op 
tijd doorheen te krijgen. En de vrachtauto’s te laden. Het 
is hollen of stilstaan.’

Je bent ook zo’n beetje de technische dienst binnen 
RTS, wat voor ’n klussen doe je zoal?
‘Naast mijn taak in het magazijn doe ik nog technische 
taken, veel technische vragen worden bij mij gedropt. 
Enkele voorbeelden: aluminium krachtstroom zaag 
opbouwen, heftruck/reachtruck onderhoud, bij klanten 
snaplocks coaten en reservewielhouders afmonteren, al-
uminium profielen zagen, spoedbestellingen naar klanten 
brengen en allerlei andere voorkomende werkzaamheden.’

Is er nog iets dat je langs 
deze weg wilt delen met de 
lezers van het RTS-bulletin?
‘Heb plezier in je werk en 
heb oog voor elkaar!’


