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Slimme  
intern transport  
oplossingen



Vestigingspunt

Servicepunt

Excelleren in  
intern transport
De technologie van intern transport wordt steeds  

geavanceerder en de continuïteit steeds belangrijker.  

U wilt excelleren in logistiek. Daarom wilt u altijd direct 

over actuele kennis kunnen beschikken die nodig is om 

preventief en oplossings gericht te kunnen handelen.

Met een landelijk dekkend service- en supportnetwerk biedt Heffiq  
slimme oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen op het gebied  
van intern transport.

Kernwaarden Heffiq: 

• Wij zijn integer en betrouwbaar

•  Wij benoemen knelpunten en lossen deze op

•  Wij overtreffen de verwachting van de klant
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Heffiq missie
“ De interne logistiek van uw bedrijf garanderen 
door 24/7 klaar te staan met actuele kennis en 
inventieve oplossingen.”

Dit houdt in dat Heffiq zich niet alleen als intern transport leverancier  
opstelt, maar ook als kwaliteits partner die uw organisatie op het gebied 
van intern transportoplossingen ontzorgt. Dat doen we door kennis en 
ervaring te delen, vanuit ons specialisme proactief te handelen en  
gezamenlijk doelen te formuleren en waar te maken.

Kwaliteit & certificeringen
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Heffiq. Het zit verweven in 
onze werkwijze, maar is zeker ook terug te vinden in de intern 
transport oplossingen die we voor uw bedrijfssituatie aandragen. 

   Heffiq beschikt met het ISO 9001 certificaat 
over een gedocumenteerd en geïmplementeerd 
kwaliteits managementsysteem.

   Het BMWT certificaat staat garant voor ons  
gedegen kwaliteitssysteem met betrekking  
tot periodieke veiligheidskeuringen.

   Onze VCA certificering geeft aan dat Heffiq  
verantwoord omgaat met veiligheid, gezondheid 
en milieu.

   Als eerste en enige intern transport leverancier  
in de markt hebben we het Lean & Green  
certificaat. Dit keurmerk heeft als doel om CO2  
te besparen op de eigen bedrijfsactiviteiten.  
Daarnaast kan Heffiq met deze kennis u helpen 
om ook uw CO2 te reduceren en met als  
bijkomend effect kosten te besparen.
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De werkwijze van Heffiq 
De werkwijze die Heffiq hanteert heet FleetFlex®. Deze aanpak zorgt ervoor dat door  

middel van vier heldere stappen het logistieke proces in kaart wordt gebracht.

Werken met FleetFlex®  
verlaagt de kosten  
van uw intern transport.

Inventarisatie
   Huidige vloot

   Bedrijfsomstandigheden

   Bedrijfsveiligheid

   Draaiuren

   Wensen, eisen en doelstellingen

   Eventuele knelpunten

Oplossingen
   Advies op basis van inventarisatie

   Op maat gemaakte aanbieding: 

 • Mix van machines 

 • Financieel en verzekering

 • Onderhoud en service

 • Opleiding gebruikers

Implementatie
   Afstemmen met operatie

   Opleiding gebruikers

   Leveren en afstellen van equipment

   Inrichten rapportagesystemen

Optimalisatie
   Periodieke rapportages en analyses  

van inzet, schades en uren

   Periodieke review meetings

   Advies en proactieve acties

    TCO per afgesproken periode per  

machine per afdeling
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Heffiq richt zijn advies en product
oplossingen op 5 thema’s: 

 Productiviteit

 Continuïteit

 Veiligheid

 Duurzaamheid

 Fleetmanagement
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Productiviteit
Service & onderhoud
De toegevoegde waarde van Heffiq

Een landelijk dekkend servicenetwerk van ruim 70 vakbekwame monteurs 
met compleet ingerichte servicewagens staat tot uw beschikking. Trucks 
die regelmatig en goed onderhouden worden verbeteren de continuïteit  
van uw bedrijf. Stilstand wordt voor komen door ook preventief onderhoud  
te plegen. Om verzekerd te zijn van jarenlang zorgeloos gebruik van uw 
intern transport, helpt Heffiq u graag met passende opmaat service- en 
onderhoudsoplossing:

   Keuringen

   Preventief onderhoud

   All-in onderhoud

Korte termijn verhuur
Flexibele oplossing, extra capaciteit

Met een verhuurvloot van ruim 450 trucks biedt Heffiq een flexibele  
oplossing voor korte termijn verhuur. Zo kunt u snel opschalen wanneer  
u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft:

   Snel inzetbaar 

   Al vanaf 1 dag te huur

   Ideaal bij seizoen pieken 

   Transport

Met een first time fix van 
92% zorgen onze monteurs 
ervoor dat uw productie  
zo kort mogelijk stilstaat.
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Continuïteit
Leasen
Maximale uptime, onderhoud en service

Bij het inrichten van uw machinepark is de aanschaf van trucks een forse 
investering. Heffiq biedt daarom diverse alternatieve op maat oplossingen. 
Bijvoorbeeld het leasen van trucks. De meest voor komende leasevorm is 
operational lease. Bij operational lease blijft de heftruck of magazijntruck 
eigendom van Heffiq. We spreken een leasetermijn met u af en wij regelen 
de verzekering, het onderhoud en de reparatie. Een zorg uit handen.

   Vaste looptijd, vast maandbedrag en geen onverwachte kosten

   Aantrekkelijke tarieven en voorwaarden

   Onderhoud en service

   Snelle behandeling van uw leaseaanvraag

   Maximale uptime van uw machines

Contractvormen
Heldere afspraken op maat

Heffiq heeft diverse contractvormen. Afgestemd op uw bedrijfs voering en 
slimme op maat gemaakte oplossingen die we daar binnen samen kunnen 
ontwikkelen. Efficiënte oplossingen met heldere afspraken die gericht zijn 
op continuïteit van uw intern transport.

   Onderhoud 

   Responsetijden

   Batterijmanagement
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Veiligheid
Veiligheid is één van de belangrijkste pijlers op de werk

vloer. Heffiq denkt graag met u mee op het gebied van:

   Veiligheidsaanpassingen en producten

   Schadereductie 

   Preventief onderhoud 

   Opleidingen

Opleidingen
Veiligheid op de werkvloer voor mens en materieel

Goed geïnstrueerde medewerkers werken efficiënter, veroorzaken minder 
schade en creëren een veilige werkomgeving. 

Afhankelijk van de wensen en uw specifieke bedrijfs situatie en materieel, 
stelt Heffiq een op maat trainings programma voor u op. 

   BMWT gecertificeerde opleidingen

   Herhalingscursussen 

   Code 95 

   Uitgebreid lesmateriaal

Onze BMWT gecertificeerde  
opleiders verzorgen de opleiding  
op een van de Heffiq locaties,  
maar desgewenst ook binnen uw  
eigen bedrijfsomgeving.

1514



Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent voor Heffiq waarde voor lange  

termijn creëren voor klanten en medewerkers. Het  

betekent ook ervoor zorgen dat de omgeving zo min  

mogelijk belast wordt bij het uitvoeren van de bedrijfs

activiteiten. Dit is verweven in de strategie van Heffiq  

en behoort tot de belangrijkste randvoorwaarden om  

te ondernemen.  

CO2 calculatie
Wij kunnen voor u uitrekenen wat uw huidige uitstoot van uw vloot is en 
hoe deze te reduceren. 

   Besparing elektrisch vs verbranding heftruck

   Besparing CO2 uitstoot

Batterijmanagement
Het batterij landschap is sterk in ontwikkeling. Wij kunnen uitrekenen en  
u adviseren welke batterij het beste bij uw applicatie past; loodzuur of  
lithium ion. Met u stellen wij het plan op voor het beheer en het onderhoud.

   Batterij advies

   Advies voor batterijladers

   Inrichting van uw laadstation
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Fleet- 
management
Grip houden op uw vloot

Heffiq helpt u graag inzicht te verkrijgen in uw vloot. Via telemetrie op de 
truck en uw eigen portal kunt u uw vloot volgen. U kunt uw rapportage 
naar eigen inzicht inrichten. 

   Inzet van de truck

   Calamiteiten

   Verbruiksuren

Tevens verzorgen wij graag voor u de FleetFlex rapportage in principe  
1 keer per kwartaal, maar we kunnen ook een andere periode afspreken.  
Werken met FleetFlex® verlaagt de kosten van uw intern transport.
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Werken met FleetFlex®  
verlaagt de kosten  
van uw intern transport.

Bezoekadres
Witboom 1  •  4131 PL Vianen

Advies
0347-349 400
info@heffiq.nl

Service
0900-225 5448

Verhuur
0800-0230 046
verhuur@heffiq.nl

heffiq.nl


