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Wie zorgt er voor uw intern transport?
Intern transport is een vitaal onderdeel van veel bedrijven. Het

Dat betekent in praktijk dat we u alle werkzaamheden met

is echter nooit het hoofddoel van een organisatie. Maar wel

betrekking tot uw intern transportmaterieel uit handen nemen.

dat van PIT. Wij zijn altijd en alleen maar bezig met (uw) intern

De basis daarvoor is heel simpel: u verkoopt ons uw vloot intern

transportmaterieel en dat al meer dan 60 jaar lang.

transportmaterieel (of zegt de lease op) en huurt hem vervolgens
naar behoefte en tegen aantrekkelijke voorwaarden weer terug.

PIT is ontstaan uit de Philips-afdeling Pool Activiteiten, maar

Bij verkoop maakt u zo direct geld vrij voor uw bedrijf. Sowieso

vooral uit de behoefte om intern transportmaterieel ﬂexibel en

creëert u logistieke ﬂexibiliteit op maat en bespaart u op de

efﬁciënt in te zetten. In de jaren vijftig hielden we ons al bezig

langere termijn tot 25% op uw intern transportkosten. PIT

met het verhuren van het intern transportmaterieel binnen de

zorgt voor coördinatie, beheer en onderhoud van uw intern

hele Philips-organisatie in Nederland en België. Anno nu is PIT

transportmaterieel dus u bespaart ook op tijd. Dat geeft u de

onderdeel van de internationale Kion-groep en leveren we door

ruimte om u te concentreren op uw kernactiviteiten; compleet

heel Europa merkonafhankelijke oplossingen voor vlootbeheer

ﬂeetmanagement dus. In deze brochure vertellen we u precies

en logistieke ﬂexibiliteit van intern transportmaterieel. Op maat.

wat we doen, waar we goed in zijn en waarom dat goed is voor u.

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN PIT:
✓ Merkonafhankelijk ﬂeetmanagement

✓ Volledige concentratie op kernactiviteiten

✓ Optimale logistieke ﬂexibiliteit

✓ Off-balance intern transportkosten
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Hoe optimaliseert u uw intern transport?
Hoe vaak heeft een bedrijf nog auto’s in eigendom? Weinig

even wat minder materieel nodig hebt. Tegen een aantrekkelijk

waarschijnlijk. U zit waarschijnlijk ook niet op de kosten en de

huurtarief, gebaseerd op de contractduur, mate van ﬂexibiliteit,

beheerslast ervan te wachten. Maar waarom doet u eigenlijk

aantal draaiuren en gebruiksomstandigheden. Het resultaat

niet hetzelfde met uw – kostbare en belangrijke – intern

van dit alles: tot wel 25% kostenbesparing vergeleken met het

transportmaterieel? PIT biedt u de mogelijkheid uw vloot uit

klassieke management van intern transportmaterieel.

te besteden tegen betere voorwaarden dan lease en lagere
kosten dan korte termijn-huur. Dat geeft ruimte op uw balans,

Bovendien neemt PIT u de zorgen over intern transport volledig

in uw magazijn en zeer zeker op uw bureau.

uit handen. Dus ook naar verzekeringen, planning en uitvoer
van onderhoud, inspecties, rapportages, schadeafhandeling

DOE UW INTERN TRANSPORTMATERIEEL DE DEUR UIT

en aanpassingen heeft u geen omkijken meer. Dat en de hoge

Het principe is simpel: PIT koopt uw bestaande vloot (of u

kwaliteit en ﬂexibiliteit maakt PIT de ideale oplossing.

zegt de lease op) en verhuurt u terug wat nog past binnen

Eigendom

Lease

Huur

PIT

Aanschafkosten
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accountmanagers het intern transportmaterieel, de logistieke

Afschrijving
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-
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situatie en de transporttaken. Op basis hiervan wijzen wij u op

Lease-/huurkosten

++

+

+-

++

mogelijkheden tot besparing, optimalisering en standaardisatie

Opzegtermijn

--

-

+

++

en werken deze oplossingen op maat uit. In overleg met u

Administratieve lasten

--

+-

+-

++

en uw medewerkers stellen we vervolgens de optimale vloot

Vlootaanpassingen
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-

-

++

One-stop shopping
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-
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Reparatie en onderhoud

-
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Support

-
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+

++

Overzicht
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+

+

++

Beheersinspanning

--

+

+

++

Leveranciersmanagement

--

+

+

++

Dankzij uw ﬂexibele huurovereenkomst kunt u uw vloot te allen

Verzekeringen

+

-

-

++

tijde aanpassen aan de actuele bedrijfsbehoeften. Oók als u

Advies

-

-

-

++

uw actuele logistieke situatie. Met u analyseren onze

samen. Wat niet meer geschikt is, wordt vervangen en wat
overbodig is, verdwijnt. Heeft u andere soorten trucks nodig, dan
leveren we die uit onze eigen voorraad of schaffen ze voor u aan.

ALTIJD EEN OPTIMALE VLOOT

Vergeleken de sterkste
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Kunt u 5 jaar vooruitkijken?
U werkt in een dynamische omgeving, met ﬂuctuerende

uw logistieke omgeving. Naast de bekende merken is er

vraag en aanbod. Hoe volgend kwartaal wordt is vaak al niet

in onze (en dus in uw) vloot plaats voor bijzonder materieel,

inzichtelijk, laat staan hoe uw bedrijf er over 5 jaar uitziet.

zoals hoogwerkers en veegmachines. En heeft u bijvoorbeeld

Succesvolle organisaties bewegen mee met de markt en

behoefte aan een bepaald type stoel of voorzetapparatuur?

blijven zich ontwikkelen. Uw vloot intern transportmaterieel

Ook dat regelt PIT voor u. Hoeveel leveranciers u ook nodig

moet dan geen blok aan uw been zijn, maar meebewegen. En

heeft, dankzij PIT heeft u toch maar één aanspreekpunt.

de leverancier daarvan dus ook. Met PIT haalt u precies die
ﬂexibiliteit in huis die u als bedrijf nodig hebt.

FINANCIËLE VRIJHEID
Ook ﬁnancieel biedt PIT u ﬂexibiliteit. Door het verkopen van uw

FLEXIBELE VLOOT

vloot maakt u bedrijfsmiddelen vrij voor andere zaken en hoeft

Dat begint al bij de grootte van uw vloot. Heeft u materieel

u geen reserves aan te houden voor vervanging, onderhoud

over of komt u juist te kort? Is er een reachtruck nodig in

en onvoorziene kosten. Bovendien bieden wij u ﬂexibele

plaats van een vorkheftruck? Dient er een (tijdelijke) uitbreiding

huurcontracten waardoor u niet gebonden bent. Blijkt de truck

plaats te vinden? U regelt het snel en voordelig met PIT.

bijvoorbeeld toch niet te passen? Zijn er andere behoeftes dan

Extra trucks nodig, retourneren of omruilen, het kan allemaal.

verwacht? Dan kijken we samen naar een andere oplossing.

Zonder boetes of jaren doorlopende kosten. Zodra een truck

Om investeringen hoeft u zich niet langer zorgen te maken, die

wordt opgehaald, houdt de huur ook op. En heeft u een andere

doet PIT voor u. Flexibiliteit op alle fronten dus.

truck nodig, dan kunnen we die u dankzij onze ruime voorraad
en goede contacten met leveranciers snel leveren. Zo houdt u
de kosten laag en de ﬂexibiliteit hoog.

FUNCTIONALITEIT VOOROP
PIT is daarbij volstrekt merkonafhankelijk. Wij bieden u
een oplossing waarbij vooral de functie centraal staat, dus
toegesneden op de uit te voeren taken en passend binnen
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Heeft u volledig zicht op uw vloot?
We vertellen u vast niets nieuws als we zeggen dat het

garantiekwesties met hen af. Het denken in oplossingen staat

beheer van een vloot intern transportmaterieel veel tijd en veel

daarbij centraal. Of dat nu gaat om schades, inspecties en

personeel vergt. Net als het overzicht houden op alle kosten en

certiﬁcaten, batterijcapaciteit of het opleiden van chauffeurs.

het verdelen daarvan over diverse kostenplaatsen in het bedrijf.
Zeker als er sprake is van meerdere vestigingen en meerdere

ADVIES OP UW NIVEAU

(deel-)leveranciers. PIT organiseert en rapporteert.

Vanuit onze expertise zorgen we bovendien voor optimalisatie
van uw vloot. Regelmatig worden de logistieke veranderingen

ÉÉN AANSPREEKPUNT

besproken om zo tijdig de nodige aanpassingen in de vloot

PIT zorgt voor minder complexiteit en beter overzicht. En wat

intern transportmaterieel aan te brengen. Door middel van

voor één!

Al uw vloot-zaken worden centraal beheerd, in

onze managementrapportage houdt u bovendien een duidelijk

plaats van 10 aanspreekpunten heeft u er zo nog maar één.

en actueel overzicht van alle activiteiten en kostenposten. U

En wat voor een! PIT communiceert voor u met verschillende

proﬁteert van optimale efﬁciency en ﬂexibiliteit bij een maximaal

(deel-)leveranciers en stemt planningen en schade- of

economisch gebruik van uw transportmiddelen.
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Op welk niveau functioneert uw vloot?
Service en reparaties betekenen doorgaans dure uitvaltijden en

transportmaterieel en maximale bescherming van personeel en

het op korte termijn opnieuw plannen van de intern transport-

product. Zo beperken we de materiaalschade en – belangrijker

capaciteit. Maar niet met PIT. Door het preventieve onderhoud

nog – de menselijke gevolgen van ongevallen.

goed te organiseren voorkomen we zo veel mogelijk ongewenste
stilstand en irritatie, maar ook onnodige kosten.

VEILIGHEID VOOROP
Wilt u verder in veiligheid? Ook dat kan. PIT kan periodieke

COMPLEET ONDERHOUD

veiligheidsinspecties,

Het gaat daarbij niet alleen om het onderhoud aan de

algemene RI&E’s en keuringsprogramma’s voor overige

machine en eventuele voorzetapparatuur, maar ook aan de

arbeidsmiddelen voor u verzorgen. Net als inventarisatie,

batterij en de lader. De hele eenheid wordt op deze wijze

levering en onderhoud van brandblus- en verbandmiddelen

in onderhoud genomen. PIT beschikt over een (Europees)

en AED’s. We staan u zelfs graag en goed ter zijde in

netwerk van ervaren mobiele serviceteams én over een eigen

certiﬁceringstrajecten als ISO 9001, ISO 14001, BHV, VCA* en

moderne servicewerkplaats. De reparaties en onderhouds-

VCA**.

ongevalonderzoek

en

-rapportage,

werkzaamheden handelen wij razendsnel direct bij u af. Dat
beperkt capaciteitsverlies tot een minimum. Als toch een tekort

SERVICE OP UW NIVEAU

dreigt, zorgt PIT snel voor extra materieel.

PIT brengt, als u dat wilt, alle hierboven genoemde veiligheids-,
opleidings- en onderhoudszaken rondom intern transport voor

OPTIMAAL OPGELEID

u in kaart. Vervolgens stellen we een pakket voor u samen

Ook uitval en kosten door ongevallen of verkeerd gebruik

waarmee alle zaken zijn afgedekt die u geregeld moet en

van materieel houden we binnen de perken. PIT levert met

wilt hebben. U heeft daarbij de keuze uit de serviceniveaus

professionele vakopleidingen en opfriscursussen voor kader-

Goud, Zilver en Brons. Kiest u voor Goud, dan neemt PIT u

personeel en bestuurders van intern transportmaterieel een

alle zaken rondom intern transport uit handen. In pakket Brons

actieve bijdrage aan de veiligheid van het intern transport.

liggen er meer taken bij u, maar dat ziet u dan ook terug in

Met bijzondere aandacht voor veiligheid en schadepreventie

de maandelijkse pakketpremie. In alle gevallen bent u echter

leggen we de basis voor verantwoorde omgang met het intern

verzekerd van een adequaat beleid rondom uw intern transport.

FIRST IN FLEETMANAGEMENT

COST
EFFEC
TIVE
OLOGY

MASTERS OF

13

Hoeveel kunt u besparen?
Kent u de werkelijke kosten van uw intern transportmaterieel?

AANTREKKELIJKE TARIEVEN

Aanschafkosten, afschrijvingstermijnen, reparatie-, service-,

U bespaart dus aanzienlijk met PIT, mede door de concurrerende

management- en beheerskosten zijn vaak versnipperd en

huurtarieven die we u bieden. Die realiseren we allereerst door

meestal onduidelijk. De kosten van verminderde productiviteit,

een strakke organisatie en dus een lage overhead van onze

schade en stilstand zijn zelfs vrijwel onmogelijk volledig in

kant. Die worden verder gebaseerd op de huurperiode, het

beeld te krijgen. PIT maakt aan alle verwarring een einde en

gewenste serviceniveau, aantal draaiuren en de inzet van

biedt u helder zicht op uw kosten. En dat maakt budgetteren

materieel. Wanneer u het gehuurde materieel meer of minder

makkelijker.

inzet, wordt het tarief daar dus op aangepast. Ook de keuze
voor functionaliteit boven een bepaald merk houdt de kosten

KOSTEN IN BEELD

laag. Als u beslist tot een langdurige samenwerking met PIT,

PIT analyseert uw gehele vloot, uw planning, inrichting en

heeft ook dat een positieve invloed op het huurtarief.

personeel.

Doorrijhoogtes,

pallet-beladingen,

inzetduur,

hefhoogtes, gangpadbreedtes, in-, op- en uitslagprocessen,

BESPARING GEGARANDEERD

laden en lossen van vrachtwagens; al deze aspecten worden

Door uw vloot optimaal in te richten voor haar taken, door

meegenomen in de uitgebreide analyse. Met deze methodische

stilstand en uitval te minimaliseren, door adequate opleiding

benadering blijft geen enkele relevante kostenpost buiten

van personeel, scherpe inkoop, ﬂexibele oplossingen, goed

beeld. Het omvat de ‘total cost of ownership’, dus ook

onderhoud en dito planning bespaart PIT u tot wel 25% op de

kosten die soms diep verscholen zijn. Zo kunt u een zuivere

kosten voor uw intern transportmaterieel.

vergelijking maken van de totale kosten van uw intern transport.
PIT helpt u vervolgens verder om die kosten substantieel en
structureel te verlagen.
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Proﬁteer ook van PIT
Flexibiliteit, veiligheid, kwaliteit en tot 25% lagere kosten op het
gebied van intern transport - vele nationale en internationale
organisaties kozen er al voor. Zij proﬁteren nu al van de vrijheid
en voordelen van PIT.
Ook voor uw organisatie kunnen wij veel betekenen.
Hoeveel precies? We rekenen het graag met u door.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
✓ Eén vast aanspreekpunt voor al uw intern
transportzaken

✓ Volledige concentratie op kernactiviteiten
✓ Off-balance intern transportkosten
✓ Ontzorgen

✓ Kosten altijd inzichtelijk

✓ Vakkundig onderhoud

✓ Merkonafhankelijk ﬂeetmanagement

✓ Professionele vakopleidingen

✓ Optimale logistieke ﬂexibiliteit

✓ Kostenbesparing tot 25%

FIRST IN FLEETMANAGEMENT
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