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Versie CP-25052022

Harderwijk

Beverwijk

Goor

Onze inbouwstations 
bevinden zich 
in Beverwijk, 

Harderwijk en Goor, 
maar verschillende 

werkzaamheden 
kunnen wij ook 

op locatie voor u 
verrichten.

ONZE VESTIGINGEN

Uw specialist in 
bedrijfswageninrichting
U wilt onbezorgd mobiel werken. Bij Broekhuis Carplus begrijpen we dat. We zijn 
expert in het inbouwen van bedrijfswageninrichting en maken daarbij gebruik van 
Sortimo, marktleider in Nederland. Carplus verzorgt bedrijfswageninrichting voor 
ieder merk en model.

Wij houden ons bezig met alle mogelijke vormen van in- en opbouw. Te denken 
valt aan onder andere het inbouwen van track en trace systemen, standkachels, 
dubbele cabines, carkits en alarmen. Zo personaliseren wij uw bedrijfswagen 
geheel naar uw wensen en maken wij uw werk een stuk aangenamer.

Benieuwd naar de mogelijkheden? We helpen u graag en kunnen u meer vertellen 
over de mogelijkheden. 

Broekhuis Groep
	X 19 Automerken

	X 1 Motormerk

	X 67 Dealervestigingen

	X 14 Schadeherstelvestigingen

	X Bedrijfswagens

	X Bedrijfswageninrichting

	X Lease 

	X Zakelijk

	X Financiële Diensten

	X Verzekeringen
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Onze producten

 Laadruimtebekleding

 Bedrijfswageninrichting

 Rittenregistratie

 Dubbele cabine

 Signalering/Verlichting

 Vastzetsystemen

 Sidebars/Backbar

 Bumperbescherming

 Imperiaal/Allesdragers

 Laadklep/Oprijplaat

 Persoonlijke     
 beschermingsmiddelen

 Bakwagen 

 Elektra

 Verwarming

 Ventilatie

 Beveiliging

 Koeling

 Raamfolie

 Navigatie

 Hulpvering

 Opstaptrede

 Trekhaak

 Hendi laadkraan

U beschermt uw bedrijfswagen én uw vracht of gereedschap tegen beschadigingen met onze vloerplaten en 
wandbekleding. Dit is de basisoplossing voor elke bedrijfswagen en kenmerkt zich door hoge kwaliteit van materialen
en afwerking. Zo kitten wij bijvoorbeeld elke vloer netjes voor u af.

Laadruimtebekleding

De voordelen:
	Voorkomt beschadigingen
	Veel mogelijkheden direct op voorraad
	Ervaring in het bieden van oplossingen op maat

Versie CP-25052022

4 5



Versie CP-25052022

Bedrijfswagens inrichten 
is vakmanschap
Wij adviseren u graag bij het inrichten van uw 
bedrijfswagen. Onze specialisten denken graag 
met u mee voor een inrichtingsvoorstel op maat. 

Hierbij kunt u denken aan:
  Dubbele bodem met laden 
  Verdiept kopschot op maat
  Bedrijfswageninrichting 

SR5 is Sortimo bedrijfswageninrichting van de 5e generatie. Met deze slimme inrichting is uw 
bedrijfswagen klaar voor elke klus. Zo heeft u meer ruimte voor gereedschap en werkmateriaal, 
wat tegelijkertijd gestructureerd opgeborgen is. Hierdoor is uw bedrijfswagen overzichtelijk 
ingericht waardoor u niet lang hoeft te zoeken naar het juiste materiaal of gereedschap.

“Het grootste voordeel van de SR5-inrichting is de 5S-methode, gericht op het optimaliseren 
van werkplekken in termen van netheid en orde om de productiviteit te maximaliseren.”

Maximaal gebruik van de laadruimte:

SR5 Bedrijfswageninrichting

De vijf stappen:

Een SR5-inrichting biedt een volledig overzicht in het 
voertuig en helpt ongebruikte gereedschappen of kleine 
onderdelen te identificeren en deze eventueel uit te 
sorteren. 

Door systematisch het voertuig in te richten kunnen werk-
processen geoptimaliseerd worden. Hierdoor wordt de tijd 
die u verliest door het zoeken en pakken van materialen en 
producten geminimaliseerd. 

Hygiëne in uw bedrijfswagen is belangrijk voor de veilig-
heid op werk, maar is ook de beste reclame voor uw 
onderneming. De SR5-inrichting is dan ook eenvoudig te 
reinigen. 

Creëer structuur in uw bedrijfswagen zodat het bij uw 
manier van werken past. Maak gebruik van kleuren, 
standaard verpakkingsoplossingen voor gereedschap 
en materialen en meer. 

Met de SR5-inrichting heeft u de mogelijkheid tot een 
geordende werkruimte in uw laadruimte. Met de flexibiliteit 
van de inrichting kunt u dit steeds aanpassen wanneer uw 
werkzaamheden wijzigen. 

1. SORTEREN

2. SYSTEMATISEREN

5. STANDHOUDEN
OF SYSTEMATISEREN

4. STANDAARDISEREN

3. SCHOONMAKEN
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Langmateriaalbak

In de langmateriaalbak kunnen 
grote of lange goederen, 
zoals buizen, kabelschachten, 
meet- of richtlatten veilig 

worden opgeborgen en vervoerd. 
Door de klep te openen, kan de inhoud 

daarvan gemakkelijk en snel worden gepakt.

SR-BOXX

De qua functionaliteit unieke 
SR-BOXXen kunnen met behulp 
van geleiderails zowel op 
als ook onder de legbodem 

in de bedrijfswageninrichting 
worden geïntegreerd, waardoor de 

beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Kleine 
onderdelen en verbruiksmaterialen vinden hier  
een eigen plek.

SR-lade

Als slim alternatief voor 
schuifladen biedt de SR-lade 
de beproefde Sortimo SR-
schuiffunctie. De SR-lade kan 

echter ook volledig worden 
uitgenomen. Verdeelschotten en 

inzetbakjes bieden talloze mogelijkheden voor 
het organiseren of indelen.

Aluminium zijprofielen

De robuuste en compacte 
aluminium zijprofielen vormen de 
basis van elke SR5-inrichting en 

vragen slechts zeer weinig ruimte 
op de vloer van de bedrijfswagen. 

Hierdoor ontstaat een maximale 
benutting van de laadruimte, zodat grote goederen 
probleemloos in de bedrijfswagen kunnen worden 
vervoerd. Een breed assortiment aan SR5 accessoires 
voor heel veel branches kunnen probleemloos op 
elke gewenste hoogte aan de geïntegreerde ProSafe 
rails in SR5 en Globelyst4 staanders worden gehaakt.

Legborden

De positionering van de 
legborden is zowel naar voren 
als naar achteren te variëren, 
waardoor het SR5-rek optimaal 

aan de contouren van de 
bedrijfswagen is aan te passen. 

Zo ontstaat voldoende ruimte voor de lading en 
bewegingsvrijheid. De anders zo weinig gebruikte 
bovenruimte in het voertuig wordt op deze manier 
maximaal benut. De legborden zijn in verschillende 
uitvoeringen leverbaar. Ze zijn zowel aan de boven- 
als onderzijde uit te rusten met de SR-BOXXen.

mySortimo labels

De positionering van de 
legborden is zowel Met 
de labels met opschrift in 
Sortimo-kleurcode wordt de 

organisatie van de laadruimte 
geperfectioneerd – een belangrijke 

basis voor efficiënt werken.

Schuifladen

De schuifladen kunnen 
volledig worden uitgetrokken, 
waardoor zij zowel een 
optimaal overzicht als een 

snelle toegang tot de daarin 
opgeborgen gereedschappen, 

machines of reserveonderdelen bieden. Dankzij 
het geanodiseerde aluminium front zijn deze, net 
als alle andere SR5-elementen, absoluut robuust.

Sortimo inbouwsystemen
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FR5 is een bedrijfswageninrichting met legborden die in drie standen verstelbaar zijn en zo individueel aan de 
lading-omvang aan te passen. De smalle aluminium zijprofielen volgen het silhouet van de bedrijfswagen.
Zo bieden de legborden maximale bewegingsvrijheid en ergonomie, zelfs wanneer ze volgeladen zijn.

Het flexibele legbordensysteem

FR5 Bedrijfswageninrichting

OPTIMALE BENUTTING VAN DE LAADRUIMTE

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

KWALITEITSMATERIALEN

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het SR5-concept maakt optimaal gebruik van de laadruimte van het voertuig. De compacte zijprofielen hebben 
dankzij een slanke bouw aanzienlijk minder ruimte nodig dan de frameconstructies van conventionele inrichtingen.

Op basis van een in het midden van het voertuig uitgevoerde montage van de componenten, past de SR5-inrichting 
zich optimaal aan de contouren van het voertuig aan, waardoor zowel in de breedte als in de hoogte de ruimte 
maximaal benut wordt. 

Een ander voordeel is dat deze variant ook nog als opbergplaats voor bijvoorbeeld platte materialen gebruikt kan 
worden. ProSafe-montagerails bieden daarvoor aflegvlakken en de mogelijkheid te verankeren.

Slank design en extra opbergplaats

Voordelen SR5

De afzonderlijke WorkMo modules kunnen flexibel gecombineerd worden en zijn 
zo voor iedere situatie inzetbaar. Dankzij uitgebreide accessoires is de WorkMo het 
ideale mobiele werkstation voor iedere ondernemer en vakman. 

Het mobiele werkstation 

WorkMo

Met de praktische dubbele vloer- of ondervloeroplossing kan de laadruimte 
van uw bedrijfswagen tot in de laatste hoek optimaal gebruikt worden. De XL 
schuifladen garanderen een hoge belastbaarheid en maken ergonomisch laden en 
lossen via de achterzijde of zijdeur mogelijk. 

XL Schuiflade als dubbele vloeroplossing

Jumbo-Unit

FLEXIBEL

MAXIMAAL GEBRUIK VAN DE LAADRUIMTE ERGONOMISCH LADEN EN LOSSEN

HOGE BELASTBAARHEID

De sContainer past met zijn europallet-afmeting binnen elke gestandaardiseerde transport- 
en logistieke keten. Daarbij is de sContainer eenvoudig te hanteren met een heftruck. Zo kunt 
u hem universeel inzetten. Richt u hem in met SR5 onderdelen? Dan verandert het mobiele 
depot in een organisatiesysteem; een minimaal oppervlak met een maximale gebruiksruimte! 

Het individualiseerbare service-depot in palletformaat

sContainer

MOBIEL WERKSTATION

VEELZIJDIGE OPLOSSINGEN

EENVOUDIG TE MONTEREN EN GEBRUIKEN

MOBIEL

ORDELIJK COMPACT

ROYAAL BEHUISD
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Buiten het voertuig

Binnen het voertuig

Signalering/Verlichting

Sidebars/Backbar

Bumperbescherming

Imperiaal/Allesdragers

Ventilatie

Raamfolie

Hulpvering

Laadklep/Oprijplaat

Opstaptrede

Trekhaak

Bakwagen

Laadruimtebekleding

Bedrijfswageninrichting

Rittenregistratie

Dubbele cabine

Vastzetsystemen

Beveiliging

Hendi laadkraan

Verwarming

Navigatie

Koeling

Elektra

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ventilatie

Versie CP-25052022
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SIGNALERING/VERLICHTING

DUBBELE CABINE

SIDEBARS/BACKBAR

Wij bieden diverse signalerings-
mogelijkheden, zoals magneetlampen, 
led-flitsers en zwaaibalken. 

Een dubbele cabine is in meerdere 
varianten leverbaar voor vrijwel ieder merk 
en type bedrijfswagen, van basis tot luxe. 

De sidebars en backbar beschermen uw 
bedrijfswagen bij lichte aanrijdingen tegen 
dure schades. 

RAAMFOLIE Raamfolie op uw voertuig geeft niet alleen 
een mooie uitstraling, maar biedt ook de 
gewenste bescherming en privacy. 

IMPERIAAL/ALLESDRAGERS Wij bieden imperialen die uiterst geschikt 
zijn voor uw dagelijks vervoer van zware 
en/of lange materialen. 

VENTILATIE Mechanische of elektrische dakventilatie 
die zowel gebruikt kan worden voor 
luchttoevoer als ontluchting. 

BUMPERBESCHERMING Voorkom beschadigingen aan uw 
voertuig bij het in- en uitladen met diverse 
bumperbeschermingen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Om veilig én hygiënisch te kunnen werken, 
kunnen wij uw bedrijfswagen uitrusten 
met persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Denk hierbij aan onder andere een EHBO-
trommel, zeepdispenser en brandblusser. 

VASTZETSYSTEMEN Wij bieden diverse vastzetsystemen 
waarmee u uw lading stevig vastzet en zo 
veilig vervoer mogelijk maakt. 

KOELING De vries- of koelcontainer van VebaBox 
houdt uw producten koel en vers en past 
eenvoudig in uw bestaande bedrijfswagen. 
Koopt u een nieuwe bedrijfswagen? Dan is 
dit systeem eenvoudig over te zetten naar 
uw nieuwe bedrijfswagen! 

ELEKTRA Heeft u stroom nodig op locatie? 
Wij hebben veel ervaring en kunnen u van 
het juiste advies voorzien; van alleen een 
omvormer naar 230V tot en met complete 
“stand alone” systemen inclusief extra accu 
en/of zonnepanelen.

BEVEILIGING Met onze mechanische laadruimte 
beveiliging is uw laadruimte extra 
beveiligd en krijgen inbrekers geen kans. 
Of denk bijvoorbeeld aan een alarm met 
een SCM certificaat.

Versie CP-25052022

Onze producten
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RITTENREGISTRATIE Met dit GPS-systeem kunt u 24 uur 
per dag en 7 dagen per week een 
gedetailleerd overzicht ontvangen van uw 
wagenpark. Van fiscale rittenregistratie 
inclusief keurmerk tot en met compleet 
wagenparkbeheer.

VERWARMING Wij kunnen uw bedrijfswagen voorzien 
van een thermostaat geregelde 
luchtverwarming of kachel. Met de 
optionele app-bediening heeft u de 
volledige controle over de standkachel. 

Verspil geen tijd onderweg door 
verkeerd te rijden dankzij een up-to-date 
navigatiesysteem. 

NAVIGATIE

HULPVERING Verbeter het rijcomfort in uw volgeladen 
bedrijfswagen met hulpveringen. 
Mogelijk met blad- en spiraalvering of 
met luchtvering inclusief regel-unit op het 
dashboard. 

Benut de ruimte van uw bedrijfswagen 
optimaal en laad deze zo gemakkelijk 
mogelijk dankzij een laadklep of oprijplaat. 

LAADKLEP/OPRIJPLAAT

Voorkom onhandige, grote bewegingen 
wanneer u de laadruimte van uw 
bedrijfswagen betreedt met een 
opstaptrede. 

OPSTAPTREDE

Versie CP-25052022

TREKHAAK Wij monteren alle A-merken trekhaken 
zorgvuldig, zodat u elke rit onbezorgd kunt 
rijden met een volle aanhanger. 

BAKWAGEN De Smartbox is een ultra lichte laadbak, 
hierdoor is het de perfecte oplossing 
voor distributie en ‘last mile transport’ 
werkzaamheden. De Smartbox is er in 
diverse uitvoeringen en is dankzij zijn 
lage gewicht ook ideaal voor elektrische 
voertuigen. 

HENDI LAADKRAAN Met onze Hendi-laadkraan tilt u een-
voudig zware dingen in uw laadruimte, 
zoals materiaalboxen, oliedrums en 
gereedschapskisten. Deze innovatieve 
laadkraan is voorzien van een elektrische 
lier en neemt u al het zware hijswerk 
volledig uit handen. 

ACHTERUITRIJCAMERA Een achteruitrijcamera mag eigenlijk in 
geen enkele bedrijfswagen ontbreken. Met 
veel bedrijfswagens is bij achteruitrijden 
lang niet alles direct zichtbaar, wat onder 
meer komt door de vaak dichte achterkant.

ZONNEPANELEN Zonnepanelen op het dak van uw 
bedrijfswagen zijn ideaal om als bedrijf 
duurzamer te werken. Bij Broekhuis 
Carplus helpen we u met gedegen advies 
over de juiste zonnepaneelinstallatie voor 
uw bedrijfswagen en kunt u rekenen op 
een vakkundige montage.
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De gezichten van Broekhuis Carplus

Willem Vermanen

Onze enthousiaste commercieel medewerker 
Willem pakt alles aan met een glimlach en 
verzorgt de juiste voorstellen online voor u 
als klant. Ook geeft hij passend advies voor 
het slim indelen van uw bedrijfswagens en dit 
alles binnen een zeer korte termijn. Daarnaast 
ondersteunt hij samen met Jeroen de 
buitendienstmedewerkers van Carplus door 
administratieve taken uit te voeren.

Jeroen Tilders

Onze ervaren commercieel medewerker 
binnendienst weet altijd tot achter de komma 
hoe het zit, Jeroen is dan ook van de details. 
Met zijn technische achtergrond in combinatie 
met militaire discipline zorgt hij voor de 
juiste orderverwerking voor onze bestaande 
klanten. Voor nieuwe klanten bij ons in de 
showroom maakt hij de meest uitgebreide 
3D-configuraties, met als resultaat een 
bedrijfswageninrichting op maat!

Siegfried Kraaijeveld

Onze accountmanager is altijd onderweg, om 
voor iedere klant een bedrijfswageninrichting 
op maat samen te stellen. Dit begint vaak met 
het inventariseren van de wensen voor een 
slimme bedrijfswageninrichting en eindigt 
met het afstemmen van het meest optimale 
afleverproces. Zijn kracht: het meedenken met 
u als klant over het meest optimale product en 
volgens het meest optimale proces.

Erik Versprille

Onze ervaren salesmanager stuurt waar nodig 
de sales activiteiten van Broekhuis Carplus 
aan en denkt graag dagelijks mee met zijn 
collega’s. Daarnaast is hij veel onderweg om 
zijn jarenlange ervaring als accountmanager 
in te zetten voor onze nieuwe klein- en groot 
zakelijke klanten. Dit doet hij soms ook in 
samenwerking met de collega’s van Broekhuis 
Business Services of Broekhuis Lease.-

Voor onze drie Carplus vestigingen hebben wij een centraal salesteam. Zij staan voor u klaar 
met persoonlijk advies om een bedrijfswageninrichting op maat samen te stellen. Afhankelijk 
van de door u gekozen bedrijfswageninrichting wordt uw bedrijfswagen bij één van onze drie 
vestigingen in Beverwijk, Harderwijk of Goor of ingericht.

Ons enthousiaste salesteam werkt op professionele en informele manier samen met de  
klanten van Broekhuis Carplus. Zij doen dat met het motto ‘alles voor een enthousiaste klant’. 
Het samenstellen van bedrijfswageninrichtingen op maat heeft dan ook geen geheimen  
meer voor ons ervaren salesteam.
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Sortimo Tekenprogramma Turnkey

juli augustus september oktober november december

01-07

01-08 01-09 03-12 17-12 30-12

01-09 01-10 10-12 24-12

Oriëntatie voertuig ...........................

Keuze maken voor het voertuig ..

Bespreken bedrijfswagen in- en opbouw / Track & Trace / Bestickering enz. ....  

Bestellen voertuig ............................................................................................................................

Bedrijfswagen in- en opbouw ....................................................................................................

Binnenkomst voertuig bij Broekhuis Carplus ................................................................................................

Verzorgen van bedrijfswagen in- en opbouw / Track & Trace / Bestickering enz. ............................    

Transport naar leverende dealer  .........................................................................................................................................   

Technisch klaar maken voertuig .......................................................................................................................................................  

Turnkey aflevering ........................................................................................................................................................................................

I 01-07

I 01-08

I 01-09

I 01-09

I 01-09

I 03-12

I 10-12

I 17-12

I 24-12

I 30-12

Voorbeeld tijdlijnSR5 online configureren
In slechts een paar stappen kunt u de SR5-inrichting 
voor uw voertuig samenstellen - snel, individueel, 
op elk moment en met volledige kostenbeheersing! 
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Broekhuis is specialist op het gebied van mobiliteit in de 
breedste zin van het woord. Of het nu gaat om (private) lease,  
bedrijfswageninrichting, schadeherstel, financieringen, verze-
keringen, autoverkoop of het onderhoud van auto’s; u vindt het  
bij Broekhuis. Met ons totaal mobiliteitsconcept willen wij u  
plezierig en zorgeloos laten autorijden. Wij doen er alles aan om 
onze ambitie; ‘alles voor een enthousiaste klant’ waar te maken.

Broekhuis biedt een 
totaaloplossing in mobiliteit 

Als onderdeel van Broekhuis Zakelijk kunt u bij Broekhuis Carplus terecht voor bedrijfswagen-
inrichtingen. Voor een bedrijfswagen helpen onze collega’s u graag. Ook kunnen onze 
collega’s van Broekhuis Zakelijk u helpen met wagenparkbeheer, fleet sales, verhuur en 
shortlease. 

Voor het onderhoud van uw auto of bedrijfswagen bent u bij Broekhuis in de juiste werkplaats. 
Door rekening te houden met uw wensen en de onderhoudsbehoefte van uw auto of 
bedrijfswagen zorgen wij dat u altijd onbezorgd mobiel blijft; dat is onderhoud op maat!

Met (private)lease rijdt u voor een vast maandbedrag in een auto of bedrijfswagen naar 
keuze, waarbij u aan de hand van het type lease bepaalt welke services bij het maandbedrag 
inbegrepen zijn. Zo kunnen wij alle zaken rondom uw auto of bedrijfswagen voor u regelen 
tegen een all-in maandbedrag. 

Doordat we service en schadeherstel in ‘eigen huis’ uitvoeren, kunt u bij Broekhuis 
Verzekeringen rekenen op meer voor minder. Hiermee bespaart u op onnodige kosten en 
waarborgen wij de kwaliteit. Dit alles met een hoog serviceniveau, geen eigen risico en een 
aantrekkelijke premie.

Bij Broekhuis Financiële Diensten staat u als relatie centraal. Om u de beste prijzen en 
financieringsproducten ten behoeve van motorrijtuigen te garanderen, doen wij zaken met 
diverse financieringsmaatschappijen. Zo vinden wij altijd een passende financiering voor u. 

Wanneer uw auto of bedrijfswagen schade heeft, wilt u het liefst dat het snel en vakkundig 
wordt hersteld. Daarvoor kunt u terecht bij één van de 12 Broekhuis schadeherstelvestigingen. 
Broekhuis Autoschade is actief in de gestuurde schadestroom en onderscheidt zich door 
merk erkend schadeherstel.

Andere Broekhuis diensten

BROEKHUIS ZAKELIJK

ONDERHOUD

BROEKHUIS LEASE

VERZEKERINGEN

FINANCIERING

SCHADEHERSTEL

Broekhuis heeft een breed aanbod aan occasions. Deze zijn altijd scherp geprijsd 
en u kunt er vanuit gaan dat elke auto een grondige inspectie heeft gehad.
We kunnen u precies vertellen wat we gezien hebben, zodat u weet wat u koopt.
Voor garantie of onderhoud bieden we een aantrekkelijk pakket. 

Meer dan 3.000 occasions
uit voorraad leverbaar
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Kom langs of kijk op
broekhuis.nl/carplus

Beverwijk
Waterland 6
(T) 072- 5410702

Goor
Wheedwarsweg 3 
(T) 085 - 0647875

Harderwijk
Einsteinstraat 2a
(T) 0341 - 462220


