
14 DAF voertuigen zorgen mee voor meubellogistiek met 
bescheiden ecologische voetafdruk 
 

 
 
Your Mover Vandergoten, Your Mover Logistics, NNOF en D&C Services zijn vier bedrijven binnen 
de Your Mover groep, die staan voor een moderne en milieuvriendelijke kijk op kantoorverhuizingen 
en meubellogistiek. Kantoormeubelen een tweede leven geven, is via NNOF een echte ambitie 
geworden, die meteen ook een belangrijk effect heeft op het milieu en de budgetten van de klanten. 
De nieuwe DAF CF en LF vormen dan weer een andere insteek naar een groenere bedrijfsvoering. 
 
Your Mover Vandergoten is al lang gespecialiseerd in kantoorverhuizingen en heeft zich daarnaast ook 
toegelegd op logistiek van kantoormeubelen en meubilair. Drie jaar geleden vroeg Managing Director 
Didier Pierre zich af of zijn bedrijf op het vlak van duurzaamheid wel goed bezig was: "Wij namen hiervoor 
een specialist in huis, die onze ecologische voetafdruk moest opmeten. Uit zijn metingen bleek dat er een 
aantal verbeteringen mogelijk waren zoals zonnepanelen op het dak, grote doeken die koudezones konden 
afschermen, de aanleg van biodiverse beplanting en een bijenhotel en een modernisering van onze vloot, 
waardoor zuinigere trucks met minder CO2-uitstoot de dorstigere oudere exemplaren kwamen vervangen. 
Bovendien moest een milieukrant ervoor zorgen dat zowel ons personeel als onze klanten bewuster 
werden van hun impact op het milieu."  
 
De keuze van de groep Vandergoten viel op de DAF LF en CF. Zes DAF LF45.160 (waarvan twee met 
slaapcabine), zes CF65.220 met dagcabine en twee CF75.310 met slaapcabine worden ingezet binnen de 
verschillende bedrijfsonderdelen van de groep. Eén van de DAF LF45 wordt ingezet voor de activiteiten 
van NNOF. De andere voertuigen zijn actief voor Your Mover Vandergoten en Your Mover Logistics. Alle 
voertuigen zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak en met laadbrug van Dhollandia. Bij de CF-
modellen gaat het om een onderbouw laadbrug.  
 
Uit de gedachte van een beter bewustzijn van de ecologische voetafdruk van alle activiteiten ontstond 
NNOF, wat staat voor Nearly New Office Facilities. "NNOF geeft kantoormeubilair een tweede leven, 
waardoor de totale levensduur ervan verlengd wordt. Op die manier vermijd je de productie van nieuwe 
meubelen en stel je de verwerking van afgedankt meubilair uit. NNOFFEN kreeg op die manier een eigen 
identiteit en werd voor ons een werkwoord", gaat Sales Director Christophe Pierre verder. 
 
Vandaag herwerkt NNOF in zijn eigen schrijnwerkerij in Vilvoorde tussen de 2.000 en de 5.000 werkposten 
per jaar. NNOF beschikt over een moderne schrijnwerkerij met ultramoderne apparatuur en een 
designteam dat zich voltijds bezighoudt met het herontwerpen van bestaande kantoormeubelen. "Daarmee 
kunnen wij de toplaag van het oude meubilair afschrapen en vervangen door iets anders. Hiermee 
verhogen wij de mogelijkheden tot hergebruik", zegt Didier Pierre.  
 
Het is haast altijd zo dat de klant zijn eigen oude meubilair opnieuw gebruikt, al kan het best zijn dat het 
meubelstuk wel een andere bestemming krijgt. Zo kan een ladeblok een lockerkast worden of wordt een 
tafelblad omgetoverd naar een lounge structuur. NNOF zorgt tijdens de periode van de vernieuwing voor 
een tijdelijke werkplek bij de klant, die uiteindelijk toch 20 tot 30% goedkoper af is dan wanneer hij nieuwe 
kantoormeubelen zou kopen. "En dat is deze onzekere tijden toch maar mooi meegenomen", beaamt 
Didier Pierre. 
 



Het eigenlijk best wel eenvoudige concept van NNOF is een echt uithangbord van het bedrijf geworden, dat 
meteen ook model staat voor het toekomstpotentieel van de onderneming. NNOF heeft immers in een heel 
traditionele sector iets baanbrekends en duurzaam verwezenlijkt, dat de groep toelaat een eigen toekomst 
te creëren. "Uit een levenscyclusanalyse blijkt dat NNOFFEN in de levenscyclus van kantoormeubilair van 
ontginning tot afvalverwerking één ton CO2 per tien werkposten kan besparen. Dat is eigenlijk een 
gigantisch cijfer", weet Didier Pierre. 
 
Ook de buitenwereld blijft niet ongevoelig voor de inspanningen van NNOF, want het bedrijf werd door het 
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen uitgeroepen tot 'De Energiekampioen 2012'. Deze prijs bekroont het 
bedrijf dat het energievraagstuk het best aanpakt, actief bezig is met energiebesparing en 
milieuvriendelijker en energiebewuster produceert of handelt. 
 
 
Het groene gedachtengoed gaat bij Your Mover Vandergoten duidelijk verder dan loze woorden. Zo werden 
ook aanzienlijke inspanningen geleverd om ook op logistiek vlak milieuvriendelijker tewerk te gaan. "Dat 
doe je door te opteren voor zuinigere voertuigen, maar ook door de routings van de montagebewegingen 
aan te passen. Onder meer door aan je klanten te vragen of zij ermee akkoord gaan dat opdrachten niet 
binnen de vijf dagen uitgevoerd hoeven te worden. Op die manier kan je gewoon veel meer 
streekgebonden werken en vermijd je onnodige kilometers" legt Christophe Pierre uit. 
 
Het wagenpark van Your Mover Vandergoten bestaat uit 15 trucks en 27 bestelwagens. De keuze voor de 
DAF CF en LF was geen voor de hand liggende keuze. "Het is de eerste keer dat wij voor DAF kiezen, dat 
nu op één voertuig na ons volledige vrachtwagenpark vertegenwoordigt. Het bijzonder goede contact met 
DAF-dealer Garage Aerts en de beste prijs/kwaliteitsverhouding ten opzichte van de andere offertes, waren 
voor ons doorslaggevende argumenten om deze stap te zetten", getuigt Didier Pierre. 
 
Your Mover Vandergoten kiest er bewust voor de voertuigen te leasen. "Wij trachten zo weinig mogelijk 
cashgeld buiten te laten gaan. Een leasing op lange termijn is voor ons de meest aantrekkelijke formule. 
Toch is zo een lange leasetermijn eerder uitzonderlijk en ligt het ook wel moeilijk om zo een contract te 
kunnen ondertekenen. Toch zijn Paccar Financial Services en wij tot een akkoord gekomen", verduidelijkt 
Christophe Pierre. Een contract van vier jaar is voor een verhuizer te kort, omdat de trucks in dit soort werk 
na vier jaar niet versleten zijn en de voertuigen dus veel langer meegaan. 
 
De DAF LF is voorzien van een vaste opbouw, de DAF CF beschikt over een containerchassis, waarmee 
zowel 20 als 23 voet containers vervoerd moeten worden. De trucks moesten daarom maatwerk zijn, want 
met één chassis moesten de verschillende containermaten vervoerd worden. 
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Eén van de DAF LF45 wordt ingezet voor de activiteiten van NNOF, de andere voertuigen zijn actief voor 
Your Mover Vandergoten en Your Mover Logistics 
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De DAF CF beschikt over een containerchassis, waarmee zowel 20 als 23 voet containers vervoerd 
moeten worden 


