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Aerts Trucks met vestigingen te Bornem, Mechelen en Dendermonde werd 
vorige week uitgeroepen tot Super Best Dealer. Dat gebeurde in het kader 
van het evenement Best of Transport van uitgeverij Transportmedia. De 
enorme investeringen van Aerts Trucks in de vestigingen te Mechelen en 
Dendermonde samen met het doorgedreven opleidingsprogramma voor 
alle medewerkers gaven de doorslag voor de jury, die bestond uit één 
verantwoordelijke van ieder truckmerk. 

 

 

"We zijn eigenlijk verkozen door onze concurrenten", opent een zichtbaar 
gelukkige Bert Aerts, afgevaardigd bestuurder van Aerts Trucks. Het is al 
de derde keer dat zijn bedrijf tot de winnaars behoort. "In 2005, het 
eerste jaar dat Transportmedia een Best Dealer verkoos waren wij al 
laureaat en in 2010 werden we beste DAF-concessiehouder, maar 
moesten we in de eindstrijd naar “Super Best Dealer” nipt de duimen 
leggen voor een collega van een ander merk. Ik zei toen dat wanneer we 
terugkwamen, we dat zouden doen om te winnen. Een belofte die we 
vandaag waarmaken", gaat Bert Aerts verder. 



 

De Super Best Dealer wordt gekozen uit de zeven winnaars, één van ieder 
truckmerk. Transportmedia weerhoudt uit deze zeven winnaars drie 
finalisten voor de titel van “Super Best Dealer”. Daarna is het aan een jury 
om uit te maken wie de “Super Best Dealer” wordt. In die finale wordt het 
dossier van iedere dealer verdedigd door een verantwoordelijke van het 
eigen merk. De zeven verantwoordelijken vormen ook de jury, al mogen 
ze uiteraard niet voor het eigen merk stemmen.  
 
Dat Aerts Trucks het afgelopen jaar fors investeerde in de vestiging te 
Mechelen en in de vestiging te Dendermonde, waar respectievelijk 
490.000 euro en bijna anderhalf miljoen euro naar onder meer de bouw 
van nieuwe toonzalen, uitbreiding werkplaatsen en een verharde parking 
gingen, was zowel voor Transportmedia als voor de juryleden van 
doorslaggevend belang. "Dat een concessiehouder in deze economisch 
moeilijke tijden de moed en de middelen heeft om zo zwaar in de 
toekomst te investeren, vraagt om een bekroning", zegt Kristof 
Winckelmans van Transportmedia.  
 
De wil om te investeren, past in een duidelijke strategie van Aerts Trucks. 
De DAF Trucks en Fiat Professional concessiehouder kiest immers al 
enkele jaren resoluut voor een groeistrategie, die ook vertaald wordt naar 
een fors gestegen personeelsbestand. "Wij hebben vandaag 18% meer 
mensen op de loonrol staan dan bij het begin van de crisis in 2008", 



verduidelijkt Bert Aerts. Bovendien zette het bedrijf een doorgedreven 
opleidingsprogramma op voor zijn medewerkers.  
 
"Deze award is te danken aan de inzet van een volledig team van 
medewerkers en een bekroning van onze beslissing om in 2011 ons 
gamma naar beneden toe uit te breiden met Fiat Professional. De extra 
omzet die we dankzij deze beslissing sindsdien genereren, zorgt voor de 
nodige financiële armslag om te kunnen investeren in onze toekomst en 
die van onze klanten en bedrijfswagenpartners", concludeert Bert Aerts.  
 
 
**onderschriften**  
**foto 1**  
Het team van Aerts Trucks poseert trots met de trofee bij de nieuwe DAF XF Euro 6  
 
**foto 2**  
Bert Aerts, afgevaardigd bestuurder van Aerts Trucks NV (rechts) met Luc Serrien, Marketing & Dealer Development 
Manager van DAF Trucks België  

 


