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Een veilige en
hygiënische werkomgeving

www.profig
lass.nl

ProfiCab, luxe dubbele cabine voor de:i
•i PEUGEOTiEXPERTiLONGi(L3)i •i CITROËNiJUMPYiXLi(L3)

•i TOYOTAiPROACEiLONGiWORKERi(L3)i •i OPELiVIVAROiL3i

Sinds jaar en dag ontwikkelen, produceren en monteren wij dubbele cabine’s; 
onze nieuwste ProfiCab kenmerkt zich door een hoog afwerkings-, comfort- en 
veiligheidsniveau en is standaard voorzien van een voorgevormde bank met 
hoofdsteunen, 3 driepuntsgordels, hemelbekleding en zijruiten. 

De ProfiCab is ook leverbaar voor de Ford Transit Custom 
en de Volkswagen Transporter T5 -T6.1

NIEUW: ProfiCab 

Rogmoleweii1,i8651iEPiIJlst
i Ti (0515)i53i27i78i
i Ii www.profglass.nl
i Ei mail@profglass.nlROUWVERVOERi-iSEPARATIEWANDENi-iIMPERIAALS/SIDE-BARSi-iCAMPEROMBOUW

GRIJSiKENTEKENiOMBOUWi-iDUBBELEiCABINE’Si-iLAADVLOERi&iBETIMMERINGi

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we 
terug, maar vooral ook vooruit! Dat doen 
we graag en mét trots door middel van dit 
nieuwe magazine ‘TransVorm’.

Innovatie, daar draaide het onder meer 
in het afgelopen jaar om. 2019 stond 
namelijk in het teken van meerdere nieuwe 
producten en diverse ontwikkelingen. Zo 
hebben we de dubbele cabine ‘ProfiCab’ 
voor de Peugeot Expert (gelijk aan de 
nieuwe Citroën Jumpy, Opel Vivaro en 
Toyota Proace) ontwikkeld en ook nog één 
voor de (nieuwe) Volkswagen Transporter. 
Verder is ons wagenpark uitgebreid met een 
Volvo autotransporter voor maximaal vijf 
voertuigen, om onze klanten ook logistiek 
gezien nog beter van dienst te kunnen zijn.

Naast deze ontwikkelingen en onze 
‘standaard’ werkzaamheden hebben we 
ook dit jaar weer een aantal mooie en 
bijzondere projecten mogen uitvoeren. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan de aanpassing 
en inrichting van een tiental ORT-
(oppervlaktereddingsteam) voertuigen, 
drie HOVD-auto’s (dienstauto Hoofdofficier 
van Dienst) en diverse andere klussen 
voor Veiligheidsregio Fryslân.Verder 
hebben we bij Profi Glass onder meer 
zestig VW Crafters omgebouwd naar 
rolstoel- /taxi-uitvoering en diverse grote 
series voorbij zien komen waar we de 
laadruimtebetimmeringen en inrichtingen 
voor mochten uitvoeren. 

In 2020 hopen we op dezelfde voet verder 
te mogen gaan. Er staan al een aantal 
mooie plannen op de agenda, waaronder 
de ProfiCab voor de Renault Trafic en Fiat 

Voorwoord

Talento. Intern gaat er ook het een en ander 
veranderen. Zo breiden we de werkplaats 
en het magazijn in IJlst uit en gaan we het 
kantoor vernieuwen. 2020 lijkt daarmee 
weer een drukbezet jaar te worden. 

Innoveren, deadlines halen, goed werk 
afleveren en meedenken met de klant. 
Daar draait het wat ons betreft om. Dat kan 
alleen maar met een super enthousiast 
team. Ik ben dan ook blij met de vaste ploeg 
hardwerkende en serieuze collega’s waar ik 
elke dag mee mag werken. 

In dit magazine is te lezen wat we allemaal 
doen, waar we voor staan en wie we zijn. We 
hopen dat u het met veel plezier zult lezen.

Annet Wiersema, 
directeur/eigenaar Profi Glass
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5

8

16

10

18
6

14

13OMBOUW NAAR GRIJS KENTEKEN

DE SPECIALS VAN 
PROFI GLASS 

HOUTEN BETIMMERINGEN 

HET GEZICHT VAN… 
GERRIT KNOT 

PROFIFEITJES 

UITBLINKEN IN HET 
PLAATSEN VAN 
DUBBELE CABINES 

EN OOK:

STOREVAN-BEDRIJFSWAGEN-
INRICHTINGEN 

WWW.DEEKAUTOMOTIVE.NL - INFO@DEEKAUTOMOTIVE.NL

Uw inbouwspecialist van o.a.
•  Voertuig volg systemen
•  Radar en laser detectie
•  Achteruitrij-camera’s
•  Navigatie systemen
•  Bluetooth carkits
•  Stoelverwarming

•  Parkeersensoren
•  Alarm systemen
•  Cruise control
•  Ritregistratie
•  Multimedia
•  Car Audio

INBOUW OP LOCATIE DOOR GEHEEL NOORD-NEDERLAND.
OF BIJ ONS IN DE WERKPLAATS, BEURTVAART 13M IN DOKKUM.
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 ProfiFeitjes

Aanspreekpunt

Na eerder al een half jaar stage bij 
ons gelopen te hebben, is Sander 
Albertsma intussen een bekend gezicht 
én bekende stem voor Profi Glass-
klanten. Als algemeen medewerker 
houdt hij zich onder meer bezig met 
het aannemen van de telefoon en 
het opmaken van offertes. Hij is voor 
klanten vaak het eerste aanspreekpunt. 

Letters en flightcases

Flightcases op maat of 
reclameletters en logo nodig? 
Met onze nieuwe CNC-freesmachine 
kunnen we het allemaal maken. 

Op www.reclameletters.nu zijn 
binnenkort alle mogelijkheden te 
bekijken. 

Werkplaats

Onlangs is Chris Bouma 
ons team komen 
versterken. Hij stuurt 
de werkplaats aan en is 
verantwoordelijk voor 
de eindcontrole van 
omgebouwde voertuigen. 

CNC-freesmachine vergroot mogelijkheden

Profi Glass heeft vorig jaar een nieuwe CNC-
freesmachine aangeschaft. De nieuwe apparatuur 
biedt tal van mogelijkheden, heeft een hogere 
productiecapaciteit en zorgt ervoor dat het bedrijf 
nog flexibeler kan werken. “Met de nieuwe machine 
kunnen we ook losse bouwpakketten leveren, zoals 
betimmeringssets en laadvloeren. De klant kan 
kiezen voor zelfmontage of het werk in de Profi 
Glass-locatie in IJlst laten uitvoeren”, vertelt Patrick, 
medewerker van de CNC- en montageafdeling. De 
eigen routedienst levert wekelijks door het hele land.

Volop digitalisatie

Digitaal ontwerpen heeft de 
toekomst. Daar zijn we het bij 
Profi Glass over eens. Waar 
voorheen mallen nog handmatig 
werden gemaakt, werken we 
nu met een gespecialiseerde 
partner. Zij ontwikkelt onze 
nieuwe producten volledig 
digitaal en naar de huidige 
maatstaven van design en 
comfort. 

In de afgelopen jaren hebben 
we met de nieuwe werkwijze 
al een aantal projecten 
succesvol afgerond, waaronder 
de tussenwand voor de All 
new Land Rover Discovery 
‘commercial’ en onze ‘ProfiCab’ 
dubbele cabines voor de 
Peugeot Expert en zusters 
en de (nieuwe) Volkswagen 
Transporter. 

Aan nieuwe projecten wordt 
alweer hard gewerkt.

Webshop

Het is al weer even geleden, maar de 
website heeft een flinke update gehad. 
Daardoor is de site nu helemaal up-to-date. 
Alle nieuwste modellen en producten zijn te 
vinden en te bestellen in de webshop. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
een nieuw, aan de website gekoppeld 
offertesysteem. Daarmee kunnen we onze 
klanten nog sneller en vollediger van dienst 
zijn. 

Nieuwsgierig naar de site en alle 
mogelijkheden? Kijk op www.profiglass.nl
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Ombouw naar grijs kenteken

Op een goede manier gebruik maken van de wet- en regelgeving? 
Geen aanschafbelasting – belasting voor personenauto’s en motorrijtuigen, 
kortweg BPM – betalen en een goedkopere wegenbelasting afdragen? Dat kan. 
Bij Profi Glass bouwen ze personenauto’s om naar bedrijfswagens. 

“Of iemand nu een auto brengt die we 
voor het eerst voor ogen krijgen of eentje 
waarvan het model voor ons gesneden 
koek is, de klant merkt het niet”, steekt 
bedrijfsleider Martijn Pals van wal. “Het 
enige dat voor ons belangrijk is, is dat een 
auto voldoet aan de fiscale afmetingen die 
nodig zijn om een ombouw te realiseren. 
Uiteraard geven we daar eerlijk advies in.  

Bij een ombouw naar grijs kenteken maakt 
Profi Glass van de achterste zitplaatsen 
laadruimte. “De ruiten worden gedemon-
teerd en daarvoor komen er hoogglans 
zwart gespoten kunststof of aluminium 
platen in de plaats”, legt Martijn uit. 

“Naast een vlakke laadvloer,  monteren 
we ook een gestoffeerde en van een bre-
de e-keur ruit voorziene tussenwand.” De 
omgebouwde voertuigen voldoen aan alle 
fiscale eisen die gesteld worden door de 
belastingdienst en de RDW. 

De klant heeft helemaal geen omkijken naar 
het traject. “We kunnen de klant volledig 
ontzorgen: van de ombouw naar grijs 
kenteken tot invoer- of opnamekeuring bij 
de RDW. De instelling die de registratie van 
gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in 
Nederland verzorgt, komt hier namelijk één 
keer in de week aan huis.” 

Daarnaast beschikt het bedrijf over een 
eigen transportservice. Halen en brengen 
van auto’s is geen enkel probleem en 
gebeurt vlot. “Het transport en de planning 
hebben we allemaal in eigen beheer. 
Dat werkt prettig en zorgt voor korte 
communicatielijnen”, vindt de bedrijfsleider. 

Van personenauto naar 
bedrijfswagen

Om aan de geldende fiscale eisen te 

kunnen voldoen worden de auto’s bij 

ombouw voorzien van:

✓ Een tussenwand met ruit en stoffering

✓ Blinderingspanelen ter vervanging 

 van de zijruiten

✓ Een vlakke laadvloer met mat en 

 in voorkomende gevallen voorzien 

 van bergruimte

✓ In sommige gevallen wordt een 

verhoogd dak gemonteerd

Optimale pasvorm

Net als bij als onze producten ligt ook 

bij deze aanpassingen het kwaliteits- en 

afwerkingsniveau erg hoog. Doordat 

we over eigen productiefaciliteiten 

beschikken, kunnen we een constante 

kwaliteit en optimale pasvorm 

garanderen. Grote series of enkel stuks; 

het draait altijd om maatwerk en de 

vraag van de klant. 



10 11

Houten betimmeringen beschermen 
de auto én de te vervoeren ladingen. 
Ook hier geldt: de wens van de klant 
is leidend en maatwerk staat centraal.

Vloeren, zijwanden, kastjes, lades en 
plafonds. Profi Glass kan een volledige 
houten inrichting verzorgen. “Onze 
laadvloeren leveren we standaard in 9 
mm geperst betonplex, met antislip en 
watervaste coating. Door middel van 
onze CNC-freesmachine kunnen we een 
constante kwaliteit garanderen. We kunnen 
grote series produceren, maar ook enkele 
stuks”, legt Martijn Pals uit. 

Voor de bedrijfswagenbetimmeringen 
werken de mannen van Profi Glass met 
de lat-om-lat betimmering, volledige 
beplating of een combinatie hiervan. “We 

maken gebruik van vuren latten, meestal 
gemonteerd op een frame. De zijbeplating 
maken we uit 6,5 mm geperst Fins berken.”

Separatiewanden
Naast een brede lijn ‘standaard’ kunststof 
comfortwanden, is het mogelijk om bij 
ons een houten tussenwand op maat te 
bestellen of te laten monteren.

Servicekasten 
Door onze jarenlange ervaring op het gebied 
van inrichtingen kunnen we onze klant van 
het best passende advies en de daarbij 

horende oplossing voorzien. Waar standaard 
oplossingen vaak niet in voorzien, passen de 
op maat gemaakte kasten en vloermodules 
precies bij de klant.

Al onze met de CNC-machine vervaardigde 
producten, of het nu seriematig of 
maatwerk betreft, worden altijd door 
ons met digitale apparatuur ingemeten 
en uitgewerkt om het beste resultaat te 
bewerkstelligen.

‘Een goed advies en binnen ons budget’
‘Vorig jaar heeft Riool Reiniging Lamers twee nieuwe Volkswagen Crafters gekocht. 
Via internet kwam ik op de site van Profi Glass terecht en ben ik met hen in contact 
gekomen. Eerder richtten we onze wagens zelf in, maar deze keer wilden we kiezen 
voor een professionele manier. Het kostte namelijk altijd veel moeite om de auto’s 
goed ingericht te krijgen. Het vele materiaal, de hulpstukken, de rook- en camera- 
apparatuur… alles moet een plekje in de auto krijgen. 

Profi Glass bood ons verschillende oplossingen en dat sprak ons erg aan. Ook 
prijstechnisch. Beide ‘kale’ bussen hebben ze daarom na het zien van de schetsen 
compleet laten inrichten en bekleden. Denk ook aan extra verlichting en alarm-
verlichting, een nieuwe vloer en goede opbergmogelijkheden. 

Profi Glass gaf goed advies. Het was voor ons heel duidelijk wat wel en niet mogelijk 
was. En niet onbelangrijk; we zijn binnen ons budget gebleven. Verder liep de 
communicatie heel soepel en hebben onze eigen jongens ook mee mogen denken. 
Uiteindelijk moeten zij met de bussen werken en gaat het erom dat de wagens 
praktisch zijn ingericht. 

Na het terugkrijgen van de auto’s kwamen we erachter dat de treeplanken aan 
de buitenkant niet helemaal goed zaten. Daarin heeft Profi Glass direct zijn 
verantwoordelijkheid genomen en het aangepast. Het was heel prettig dat dit zo 
opgelost kon worden. Later wilden we zelf graag nog één ding laten aanpassen en 
toen stond Profi Glass hier in Kraggenburg op de stoep. Hoefden we zelf niet naar 
IJlst. Helemaal top. De volgende ombouw is intussen ingepland.’

Mirjam Lamers, eigenaar van Riool Reiniging Lamers in Kraggenburg

Houten betimmeringen
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Nieuw-verbouw
We groeien uit onze jas; het komende jaar zullen we 
met een forse verbouwing aan ons pand onze ruimte 
uitbreiden en efficiënter indelen. Ons magazijn wordt 
vergroot om ons groeiende assortiment en het kantoor 
en de personeelsruimten zullen wordenaangepast 
naar hedendaagse gebruikseisen. 

We verwachten begin dit jaar te starten met de werk-
zaamheden en houden u op de hoogte over het verloop 
van het werk en het uiteindelijke resultaat.

Dealerschap bestebak.nl

Vanaf januari 2020 zijn wij dealer van 
bestebak.nl, waardoor u nu ook voor 
open- en gesloten laadbakken bij ons 
terecht kunt.

Meer informatie (binnenkort) op onze 
site en via www.bestebak.nl.

Basalt 2 
8317 RJ  Kraggenburg 

Tel. 0527-252330 
 

www.lamers-rioolreiniging.nl 
info@lamers-rioolreiniging.nl 

- 24 uur service -  

Voor al uw rioolwerkzaamheden 
Lamers Rioolreiniging heeft al meer dan 40 jaar ervaring 

Profi Glass is leverancier van StoreVan,
fabrikant van metalen bedrijfswagen-
inrichtingen. “Vanuit onze vestiging 
leveren wij deze hoogwaardige 
modulelijn”, vertelt directeur Annet 
Wiersema. “Voor elk merk en type 
bedrijfswagen zijn er modules en 
componenten leverbaar.”

De producten van StoreVan zorgen voor 
een robuuste en mobiele werkplaats en 
zijn ontworpen voor zware beladingen en 
intensief dagelijks gebruik. Het assortiment 
is zeer uitgebreid. Annet: “Eigenlijk is er 
van alles mogelijk. Denk aan vloer- en 
wandbekleding, rekken, kasten, laden en 
opbergsystemen. De wens van de klant 
staat centraal, het draait voornamelijk om 
maatwerk.” 

Profi Glass maakt voor klanten gratis een 
3D-ontwerp van de volledige StoreVan-
inrichting. “Bovendien geven we zes jaar 
garantie op het gehele assortiment.” Een 
metalen bedrijfswageninrichting kost 
meer dan een houten variant, maar is 
ook duurzamer. Zelfs hergebruik van de 
inrichting is mogelijk. Zo is het systeem 
modulair uit te breiden.

Hufterproof en duurzaam systeem
StoreVan-bedrijfswageninrichtingen

Voordelen

✓ Sterk als staal, licht als aluminium

✓ Goedkoper en duurzamer dan 

 andere merken

✓ Ergonomisch verantwoorde 

 oplossingen

✓ Ideaal voor zware beladingen

✓ Elegant design

✓ Geluidsabsorberende verbindingen

Technologie

Het gegalvaniseerde staal 

dat fabrikant StoreVan uit 

Italië gebruikt, wordt onder 

verhitting tot zo’n 550 

graden Celcius voorzien 

van een zinklaag. Daardoor ontstaat 

een legering tussen blik en zink. Dat 

maakt het product zo sterk als staal 

en tegelijkertijd zo licht als aluminium. 

StoreVan is de enige fabrikant van 

bedrijfswageninrichtingen die met 

deze technologie werkt. Verschillende 

onderdelen van de inrichting krijgen 

een extreem hoge corrosiebestendigheid 

door een speciale acryl-afwerking.

DE GROOTSTE IN BEDRIJFSWAGENS
VAN OOST NEDERLAND

0546 - 639 639
WWW.LENFERINK.NL

Rijd
en binnen 

24 uur!

Financial Lease
Altijd mogelijk!

Ook voor
STARTERS!
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Uitblinken in het plaatsen van dubbele cabines

Profi Glass staat voor het werk dat ze aflevert. “Als wij iets afspreken, dan houden 
we ons daaraan”, vertelt bedrijfsleider Martijn Pals. We stellen hem drie vragen over 
de specialiteit van Profi Glass: een bedrijfswagen voorzien van een dubbele cabine.

Jullie krijgen een bestelwagen binnen 
waar een dubbele cabine in gemaakt 
moet worden. Hoe beginnen jullie? 
“Allereerst wordt het gehele project plan-
matig beschreven. We checken de auto na 
binnenkomst op schades en ontbrekende 
onderdelen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd volgens opdracht, die voorafgaat 
aan een uitgebreide offerte en voor de 
monteurs wordt begeleid door een duidelijke 
werkbon. Op deze manier worden vraag-
tekens tijdens en na het werk uit-gesloten.”

Wat houdt de ombouw exact in?
“Als een klant meer dan drie zitplaatsen in 
zijn bedrijfsauto nodig heeft, is een dubbele 
cabine met maximaal vier extra zitplaatsen 
de oplossing. Die plaatsen wij. Daarnaast 
plaatsen we zijruiten, monteren een kunst-
stof tussenwand en gordelframes. De be-
kledingsstoffen die we gebruiken, passen 
uiteraard bij de bank en de tussenwand.”

Waarmee onderscheiden jullie je van 
andere bedrijfswageninrichters?
“Het persoonlijk contact en het snel kunnen 
schakelen en leveren. Dat is tenminste 
het compliment wat we vaak van klanten 
horen. Verder kunnen we voor nagenoeg 
ieder merk en elk type bedrijfswagen een 
door de RDW goedgekeurde dubbele cabine 
leveren. Van onze eigen producten voor de 
meest gangbare modellen, hebben we de 
materialen altijd op voorraad.”

‘Het draait om snelheid en flexibiliteit’
‘Wij zijn met Lenferink Auto’s al jaren vaste klant bij Profi Glass. Minimaal één keer 
per week komt een vrachtauto vanuit Friesland bij ons langs om auto’s op te halen. 
Afspraak is dat wij minimaal drie bussen per week door Profi Glass laten ombouwen. 

Veel bedrijven laten auto’s pas ombouwen als ze verkocht zijn, maar wij doen dat bij 
voorbaat al. Als wij tien dezelfde bussen in de verkoop hebben staan, laten we daar 

in IJlst al drie van ombouwen tot een 
wagen met een dubbele cabine of grijs 
kenteken. 

In dezelfde rit waarin de auto’s kant en 
klaar worden geleverd, worden nieuwe 
opgehaald. En zo gaat dat week in, 
week uit. Voor Profi Glass is het altijd 
weer een verrassing wat er naar hen 
toekomt. Ik pluk voortdurend uit de 
voorraad.

De samenwerking verloopt uitstekend. 
Bij Lenferink is alles gebaseerd op 
snelheid dus dat zoeken we ook bij een 
partner. Daar kan en gaat Profi Glass in 
mee. Voor ons is het heel prettig dat we 
een vaste plek hebben voor de ombouw 
van de wagens hebben. Profi Glass is 
erg flexibel en snel, dat is van grote 
meerwaarde. Daar draait het namelijk 
om. Ook de communicatie verloopt 
soepel. En als ik af en toe een ‘spoed-
je’ heb, dan komen ze een extra keer 
vanuit Friesland. Het komt altijd voor 
elkaar. We weten precies wat we aan 
elkaar hebben.’

Peter Knobben, verantwoordelijk 
voor de verkoop van bedrijfsauto’s bij 
Lenferink Auto’s in Almelo.
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De specials van Profi Glass

De klant ontzorgen. Daar draait het bij Profi Glass om. Van advies, tot ombouw 
en RDW-keuring en transport. Ontzorgen houdt ook in dat de specialist in 
bedrijfswageninrichtingen bijzondere projecten niet uit de weg gaat. 
We nemen een aantal specials onder de loep.

Het is mogelijk om bestelwagens om te laten 
bouwen naar auto’s voor overbrenging. Er 
worden hoge eisen gesteld aan de uitstraling 
van een rouwauto. Denk aan de afwerking 
van een houten vloer, gestoffeerde plafonds 
en zijwanden en een opbergruimte onder de 
vloer. Uiteraard houdt Profi Glass continu 
rekening met specifieke wensen van de 
klant.  

In korte tijd kunnen we een complete en 
gebruiksvriendelijke auto inrichten. Het 
concept van Profi Glass is geschikt voor alle 
merken en kan worden toegepast bij nieuwe 
én gebruikte bestelwagens. Men kan tevens 
bij de bedrijfswageninrichter terecht voor het 

plaatsen van kransdragers, bloemrekken, 
rouwvlaggen, ventilatie en verlichting. 

Ook professionele hulpverleners weten 
Profi Glass te vinden; de werkwijze waarbij 
maatwerk en meedenken in een praktische 
oplossing resulteert, wordt door deze 
beroepsgroep enorm gewaardeerd. Na de 
aanvraag en het eerste overleg met de klant 
volgt een uitgebreide offerte, waarbij voor 
aanvang van en tijdens de werkzaamheden 
ruimte is voor overleg om specifieke zaken 
tot in detail en naar wens uit te werken. Op 
deze manier worden diverse voertuigen, 
zowel individueel als seriematig, aangepast 
en naar volle tevredenheid afgeleverd. 

Van een bestelbus een buscamper maken? 
Ook dat is mogelijk. Een camper heeft 
als voordeel dat er jaarlijks maar één 
kwartaal wegenbelasting betaald hoeft te 
worden. Uiteraard moet een camper aan 
verschillende eisen voldoen. Zo moet je in 
een camper minimaal met twee personen 
kunnen slapen, is het vereist dat je erin 
kan staan en de auto dient over zitruimte 
en over kook- en wasgelegenheid te 
beschikken. 

Profi Glass zorgt ervoor dat de camper naar 
wens, stijlvol en praktisch wordt ingedeeld. 
Zo zijn veel van de modules uitneembaar; 
ideaal voor bijvoorbeeld verhuizingen. 
Dankzij de jarenlange ervaring levert Profi 
Glass keer op keer hoogwaardige interieurs 
af voor campers. 

Een auto die geschikt moet worden 
gemaakt voor rolstoel of taxi vervoer, kan 
terecht in de werkplaats in IJlst. Ook hier 
draait het om maatwerk en de wensen van 
de klant. Profi Glass adviseert en denkt 
mee over de best beschikbare oplossingen. 

Bij het maken van rolstoel- of taxi-
aanpassingen in de auto gaat het 
voornamelijk over het monteren van 
bevestigingspunten in de speciale 
veiligheidsvloer, waarmee de rolstoel 
en extra zitplaatsen worden vastgezet. 
Uiteraard voorziet Profi Glass de auto ook 
van verplichte RDW- en taxigoedkeuringen. 

RDW-keuring

Na het ombouwen van een voertuig zal 

deze in de meeste gevallen opnieuw 

moeten worden gekeurd. Profi Glass 

voorziet in deze behoefte; naast een 

wekelijks moment waarbij de RDW 

aan huis de omgebouwde auto’s komt 

keuren, heeft Profi Glass voor alle eigen 

dubbele cabinevarianten een eigen RDW 

typegoedkeuring. 

Rouwvervoer

Hulpverleningsvoertuigen

Camperombouw

Rolstoel & Taxi aanpassingen
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Gerrit Knot
Het gezicht van….

De meeste klanten van Profi Glass 
kennen chauffeur Gerrit Knot; een 
vrolijk gezicht achter het stuur van de 
vrachtwagen die geregeld langskomt 
om auto’s op te halen of te brengen. 
Een bakje koffie en een gezellig 
praatje? Daar is Gerrit altijd voor in. 

Wat zijn jouw taken binnen Profi Glass? 
“Ik ben chauffeur. Ik haal en breng de auto’s 
bij onze klanten. Dat betekent in de praktijk 
dat ik vijf dagen in de week door heel 
Nederland rij en voertuigen van klanten 
ophaal of terugbreng naar IJlst. 

Wat vind jij het leukste aan je werk?
“De vrijheid. Het niet op vaste uren 
hoeven te starten, maar samen met mijn 
collega’s op kantoor een goed rijschema 
te maken. Daarnaast vind ik het contact 
met de klanten prachtig. De meesten ken 
ik inmiddels al aardig goed en het is mooi 
om te zien dat de klanten het waarderen 
dat Profi Glass een vast persoon op de 
vrachtwagen heeft rijden. Dat wordt toch 
wel echt gewaardeerd.”

Wat is het leukste dat je in de afgelopen 
jaren hebt meegemaakt?
“Dat was de reis naar Portugal. Dat kwam 
doordat een aflevering van bijna dertig 
bedrijfswagens erg krap dreigde te worden. 
Ik moest naar Portugal rijden voor de 
laatste onderdelen. Op maandagochtend 
vertrok ik en op donderdagavond kwam ik 

weer aan, waarna er tot diep in de nacht 
moest worden doorgewerkt om de klus op 
tijd af te ronden. Dat vond ik wel heel gaaf.”

Wat weten je vaste klanten waarschijnlijk 
niet over jou?
“Ik ben een echte voetballiefhebber. Na 
jaren zelf gevoetbald te hebben, ben ik nu 
alleen nog als leider op de velden te vinden. 
Ik doe dat voor het team van mijn oudste 
zoon die in Jo9 speelt, de  voormalige 
F-jes.”

En waar heb je echt een hekel aan?
“Het komt nu gelukkig bijna nooit meer 
voor, maar een dag in het magazijn werken 
in plaats van op de vrachtwagen vind ik 
vreselijk. Daar heb ik echt een hekel aan. 
Het alleen al drinken van koffie op vaste 
tijden… het is niet aan mij besteed. 
De vrijheid die ik in mijn baan heb, 
wil ik echt niet kwijt.”

‘De vrijheid die ik in mijn baan 

heb, wil ik echt niet kwijt’

Naam: Gerrit Knot

Leeftijd: 36 jaar

Woonplaats: Sloten

Functie: chauffeur

In dienst sinds: 2010 



• Modules • Vloerlades

• Koffers • Omvormers 
en accu’s

• Imperialen en 
ladders

• Kilometerregistratie

• Uittrekbares 
systemen

• Vloeren en wanden • Ladingzekering • Accessoires

STORE VAN NEDERLAND

T +31 (0)88 1301 400  |  info@storevannederland.nl  | www.storevannederland.nl

STOREVANNEDERLAND Bedrijfswageninrichtingen

Sterk als staal, licht als aluminium
6 jaar garantie op uw bedrijfswageninrichting
Meer dan 40 vakkundige dealers in heel Nederland en ook België
TÜV botstest en GS gecertificeerd, veilig en opgeruimd
Gecertificeerde montage door gecertificeerde technici mogelijk
Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken


