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Onze drive 
tot succes is 
uw voordeel

Dat is ons motto! Uw belang staat bij ons voorop, dat is zeker. 

Gedrevenheid zat in het DNA van mijn vader en dat is nog 

steeds de drijfveer van ons bedrijf om succes te halen. In onze 

bedrijfsfilosofie betekent dat voor u voordeel op alle gebieden! 

Wij willen u altijd verder op weg helpen. Met het beste advies, 

de beste banden maar ook het verlagen van uw kosten. En niet 

te vergeten met de beste service, omdat wij de meest 

klantgerichte bandenspecialist willen zijn!

Met 14 vestigingen in Noordoost-Nederland en Limburg zijn 

wij altijd dichtbij! Wij helpen u als onze zakelijke klant met 

keuzes die bijdragen aan het rendement van uw bedrijf. In de 

Profile Car & Tyreservice vestigingen helpen wij natuurlijk ook 

particuliere klanten en leasemaatschappijen met hun banden 

en auto-onderhoud. 

Voor zakelijke klanten in truck en landbouw bieden wij méér 

dan alleen banden. Ten eerste dat wij u iedere dag vol overgave 

snel en goed helpen. Daarnaast dat u kunt terugvallen op 

experts met jarenlange ervaring. Met alle kennis van de 

producten, van uw markt en van de seizoenen. Wij weten ook 

als geen ander dat stilstand geld kost. Dit willen wij voor u 

voorkomen of lossen dit zo snel mogelijk voor u op, zodat u 

weer snel verder kunt!

U profiteert ook van onze nauwe samenwerking met ons 

internationale zusterbedrijf Heuver Bandengroothandel. 

Dankzij die connectie bieden wij u – door exclusief importschap 

en grootschalige inkoop – op de kortst mogelijke termijn altijd 

de gewenste banden van sterke merken voor de beste prijs.

Onze unieke concepten helpen uw kosten te verlagen en 

vervolgens te beheersen. Want het draait om u en uw 

rendement! Dat doen we in een prettige sfeer en voor het beste 

resultaat, omdat mensen zaken doen met mensen. Dát is onze 

insteek: wij zijn er voor u. 

Kortom, onze drive tot succes is uw voordeel!

Bertus Heuver

Directeur Profile Tyrecenter Heuver
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Victor Fieten
Accountmanager
E v.fieten@heuver.nl
T 06 557 459 16

Frank Brilman
Accountmanager
E f.brilman@heuver.nl
T 06 524 982 92

Chris Bakker
Accountmanager
E c.bakker@heuver.nl
T 06 108 207 03

  Wij garanderen de beste kilometerkostprijs

  24/7 pechservice; bij pech binnen 2 uur weer mobiel

  Meer dan alleen banden, wij leveren ook totaalconcepten!

  Persoonlijk advies van onze experts 

  Wij ontzorgen u in banden en onderhoud voor uw wagenpark

Daarom kiest u voor Profile Tyrecenter Heuver:

  U grijpt nooit mis in ons magazijn van 43.000 m2

Harry Heersmink
Accountmanager
E h.heersmink@heuver.nl
T 06 295 408 23

Team Profile truck 
v.l.n.r.

4



Wij ontzorgen  
u volledig in banden 
en onderhoud

Vertrouwen

Harry Heersmink: “Wij leggen al jaren grote nadruk op 

relatiebeheer in combinatie met onze dienstverlening. 

Daardoor mogen wij ons marktleider in Noordoost-Nederland 

noemen. “Het is onze missie om ervoor te zorgen dat een 

vrachtwagen altijd kan rijden en dus honderd procent uptime 

is. Door goed bandenmanagement, optimaal uitlijnen en 

balanceren, maar ook door regelmatig wagenparken van 

transportbedrijven te checken. Daarvoor hebben we mobiele 

service units die het hele land door gaan. Bovendien helpen we 

onze klanten door hun rij-data te analyseren, waarmee zij hun 

chauffeurs weer kunnen trainen. Door onze aanpak bespaart 

ieder transportbedrijf direct kosten”. 

De beste kilometerkostprijs

“Maar wij zijn méér dan alleen banden. Zo is kostenbeheersing 

voor onze klant één van de belangrijkste zaken. Dat weten  

wij als geen ander en adviseren onze klanten hier dan ook 

over”, vervolgt Harry Heersmink. “Bij ons geldt; u vraagt,  

wij draaien. Onze klanten geven aan wat zij belangrijk vinden 

en daar maken wij een pakket op maat voor. En met onze  

24/7 Pechservice zijn klanten op elk moment ervan verzekerd 

dat hun wagenpark mobiel blijft. Wij willen gewoon de meest 

klantgerichte bandenspecialist zijn!”

Wij zorgen dat u veilig op weg gaat

“Wat banden en onderhoud betreft ontzorgen wij de klant 

volledig. Binnen de transportwereld geldt dat stilstand geld 

kost en dat willen wij voorkomen en verhelpen als het toch 

gebeurt. Dit vraagt om totaalconcepten zoals Weekservice- 

tarief en Renting die wij bieden, waarmee klanten kosten 

besparen. Weekservicetarief houdt in dat klanten een vast 

bedrag per week betalen voor alle service omtrent banden.  

De staat van het wagenpark wordt gemonitord met regel- 

matige Fleetchecks waarbij wij alle voertuigen controleren.  

Dit gebeurt uiteraard op een tijdstip wanneer het de klant  

het beste uit komt. Via ons systeem Tymacon heeft de klant 

vervolgens compleet inzicht in de resultaten van deze controles. 

Naast de staat van de banden, is ook direct inzichtelijk of een 

voertuig uitgelijnd moet worden en of de banden op de juiste 

spanning staan. Veel klanten weten niet dat uitlijnen veel geld 

bespaard, vaak al op korte termijn. Zo besparen klanten op 

Wilt u ook ontzorgd worden  
in banden en onderhoud?  
Uw accountmanager  
vertelt u graag over onze 
mogelijkheden.

meerdere vlakken; brandstof door een juiste bandenspanning; 

bandenslijtage wordt voorkomen door correcte uitlijning van 

het voertuig en klanten voorkomen onnodig stilstaan door 

bandenpech dankzij preventief onderhoud.

Ook bij Renting weet de klant precies waar hij aan toe is. Er 

wordt namelijk betaald per kilometer voor de banden. Zo weet 

de klant áltijd waar hij aan toe is en zorgen wij er ook voor met 

onze 24/7 Pechservice door heel Europa dat hij áltijd snel op 

weg is. Wij willen streven ernaar om klanten altijd een prettige 

klantervaring mee te geven. Wij nemen gewoon alle zorg over 

banden en onderhoud uit handen. Zo kan de klant zich volledig 

focussen op planning en sturing van kosten, terwijl wij ook 

doen waar we goed in zijn” aldus Harry Heersmink.
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  Altijd het beste advies

  De juiste band voor elke toepassing

  Keuze uit ons enorme assortiment in ons magazijn van 43.000 m2

  Meer dan alleen banden; wij ontzorgen u volledig

  Service op locatie; ook voor monteren en uitlijnen

Bij Heuver krijgt u:

Team Profile landbouw 

Jan Willems
Accountmanager
E j.willems@heuver.nl
T 06 510 252 82

Joris van der Linde
Accountmanager
E: j.vanderlinde@heuver.nl
T 06 229 774 92

Binnendienst     
T 0523 850 858

Harry Dunnewind
Accountmanager
E h.dunnewind@heuver.nl
T 06 514 258 58

Gerrit Jonker
Verkoopleider
E g.jonker@heuver.nl
T 06 533017 80

Henk-Jan Hensens 
Accountmanager
E h.hensens@heuver.nl 
T: 06 207 053 18

Geurtjan Smids
Accountmanager
E g.smids@heuver.nl 
T: 06 820 953 95
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Wij zijn dé 
landbouwspecialist!

Experts met landbouwkennis

Gerrit Jonker: “Banden spelen in de landbouw een cruciale  

rol. De eisen worden steeds specifieker, dus wij zorgen dat  

we op de hoogte zijn. Onze specialisten kennen de  

specificaties per voertuig en per seizoen exact en laten  

geen vraag onbeantwoord. Dát is onze kracht en meerwaarde. 

Maar we adviseren niet alleen over de juiste banden, ook over 

bijvoorbeeld het uitlijnen van tractoren. Deze investering 

verdient zich vaak al heel snel terug. Wij durven te zeggen dat 

we op elke vraag antwoord hebben en dé landbouwspecialist 

zijn die de klant zoekt!”

Persoonlijk advies

“Binnen de landbouwsector is deskundig advies nog altijd 

essentieel. Elke dag brengen we vele, op maat gemaakte 

adviezen voor onze klanten. Wij adviseren over tractorbanden  

en banden voor weide- en tuinbouwmachines. Net als over 

agro-industriële banden (MPT). Daarbij houden we rekening met 

zaken als tractie, voorloopberekening, levensduur en bodem- 

verdichting. Het gaat om het beste resultaat voor de klant.”

Excellente service

“Bij ons kunnen klanten vertrouwen op excellente service.  

Tot in het kleinste detail. Daar staan wij voor. Wij komen 

vanzelfsprekend ook met onze mobiele servicetruck bij 

klanten op locatie om banden te monteren en uit te lijnen.  

En natuurlijk met een 24-uurs Pechservice. Wij laten onze 

klanten niet staan.”

Enorme voorraad

“We zijn trots op nieuwe uitbreiding van ons magazijn.  

Ik durf te stellen dat we vrijwel elke band uit voorraad  

kunnen leveren uit ons magazijn van maar liefst 43.000m2.  

Natuurlijk profiteert onze klant daarvan, zodat we snel uit 

voorraad, bijna altijd binnen 24 uur kunnen leveren.  

Dankzij de nauwe samenwerking met zusterbedrijf Heuver 

Bandengroothandel hebben wij exclusieve huismerken 

voorradig voor de beste prijs. Denk hierbij aan topmerken 

zoals Pirelli, Alliance, Barkley en Aeolus.”

Naast persoonlijk, ook online bestellen

“Landbouwmechanisatiebedrijven kunnen ook op eenvoudige 

wijze banden bestellen via de webshop www.heuver.nl.  

Nadat klanten ingelogd zijn, zien ze direct de actuele voorraad 

en prijs. Tegelijkertijd sparen zij automatisch voor prachtige 

cadeaus. Gemakkelijker kan niet” aldus Gerrit Jonker.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons bandenaanbod of onze 

diensten? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Profile 

Tyrecenter Heuver vestiging of bel rechtstreeks met onze 

landbouwexperts via 0523 – 850 858. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie?  
Bel 0523 850 858. 
Wij helpen u graag 
verder!
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heuver.nl/profile-heuver

Apeldoorn  
IJsseldijk 4

(truck en landbouw)
T 055 526 02 10

Apeldoorn  
Zwolseweg 216-218 (auto)

T 055 521 92 44

Den Ham
Vroomshoopseweg 25

T 0546 804 480

Doetinchem
Havenstraat 120

T 0314 326 040

Emmen
Kapitein Nemostraat 2

T 0591 611 177

Enschede
Hendrik ter Kuilestraat 199

T 053-4844 408

 
Groningen
Osloweg 123

T 050 549 19 50

Hardenberg
De Nieuwe Haven 31

T 0523 26 21 69

Hoogeveen
Industrieweg 42

T 0528 263 906

Meppel
Setheweg 4

T 0522 251 271

Veendam
Drieborghweg 1

T 0598 613 500

Venlo 
Columbusweg 49 

T 077-3235300

Wij zijn altijd dichtbij!

Direct naar onze site? 
Scan deze QR-Code  


