
Oplevering van een DAF LF Hybrid aan Drankenhandel Laeremans uit 
Waarloos bij Garage H. Aerts te Mechelen. 
 
 
In het kader van een jaarlijkse incentive voor haar klanten bierhandelaars en 
grossiers organiseerde Unilever in 2013 een actie waarbij klanten konden meedingen 
naar 1 van de 2 hoofdprijzen: een Lipton Ice Tea DAF LF Hybrid truck of een Lipton 
Ice Tea Fiat Ducato bestelwagen. De actie was een overdonderend succes en het 
enthousiasme om een van de fantastische hoofdprijzen in de wacht te slepen was 
ongezien. 
 
Tijdens de officiële prijsuitreiking in augustus 2013, onder officiële 
deurwaardersbegeleiding, kwam drankenhandel Laeremans uit Waarloos als winnaar 
van de DAF Hybrid truck uit de bus. Bierhandel Vertessen uit Kortesem mocht de 
Fiat Ducato mee naar huis nemen. 
 
Vandaag 24 februari 2014 is het zover en kan Luc Laeremans, zaakvoerder van de 
gelijknamige drankenhandel, de sleutels in ontvangst nemen van de DAF LF Hybrid.   
Deze distributietruck maakt gebruik van een parallel diesel/elektrisch 
hybridesysteem, waarbij de truck wordt aangedreven door de dieselmotor, de 
elektromotor of door een combinatie van beide. De truck is uitgerust met de 4,5 liter 
PACCAR FR dieselmotor, die standaard en zonder roetfilter aan de ultra-lage EEV-
emissie-eisen voldoet. Deze motor levert in de LF Hybride een maximum vermogen 
van 118 kW/160 pk en is gekoppeld is aan een geautomatiseerde Eaton 
zesversnellingsbak. De laadbak met rolgordijnen werd uitgevoerd door de firma 
Carrosserie Baetens uit Lokeren, expert in deze materie.  
 
Laeremans is reeds jaren een trouwe DAF klant bij Garage H. Aerts uit Mechelen.  
De nieuwe LF past perfect in het rijtje naast de 3 bestaande en betrouwbare LF 
trucks en zal meteen ingezet worden. Het nieuwe hoogseizoen staat immers voor de 
deur.  
  
Sven Stuer, Director OOH BeLux, Customer Development van Unilever geeft nog 
mee: “De samenwerking van Unilever met DAF Trucks lag voor de hand. De DAF LF 
Hybrid vrachtwagen met zowel een standaard als een innovatieve elektrische motor 
is een pionier op de weg naar duurzamer wegtransport. Unilever draagt 
duurzaamheid hoog in het vaandel, voor ons was dit dus een perfecte match.” 
 
Mechelen, 24 februari 2014 
 

Garage Aerts - is al 26 jaar concessiehouder voor DAF Trucks in de regio Klein-Brabant en de Rupelstreek. In 
1993 werd het actieterrein van Garage Aerts nog uitgebreid met de streek rond Mechelen en in 1998 werden daar 
nog de regio Lier, Sint-Katelijne Waver, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Putte, Rijmenam en Bonheiden aan 
toegevoegd. Het bedrijf, dat in 1976 door Hendrik Aerts in de achtertuin van zijn privé-woning werd opgericht, is 
vandaag uitgegroeid tot een entiteit met drie vestigingen in Bornem, Mechelen en Dendermonde. Een 
weloverwogen investeringbeleid zorgde ervoor dat alle vestigingen werden gemoderniseerd. Zowel qua gebouw 
als qua infrastructuur en inrichting en ook in 2009 blijft Garage Aerts investeren met onder meer de uitbreiding 
van de receptieruimte met een parts-shop en wachtruimte en een uitbreiding van de parkeergelegenheid in de 
vestiging te Mechelen. Garage Aerts biedt het volledige DAF-gamma aan en beschikt daarnaast over een ruim 
assortiment Used Trucks. Daarnaast biedt Aerts het volledige gamma DAF-onderdelen en –accessoires aan, dat 
nog wordt uitgebreid met een volledig programma traileronderdelen. Dit laatste sluit overigens naadloos aan bij 
de trailerservice die de drie garages van Aerts bieden. Meer info op: www.aertstrucks.be 
 



 

 


