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Grip & 
efficiency
in complexe wagenparken.



De kracht 
van Orion
• �Altijd�een�stabiel�en�voorspelbaar�kostenpatroon
• �Ontzorging�door�vakkundige�mensen
• Maatwerk�in�beheersing
• �Ongeacht�de�samenstelling�van�uw�wagenpark



Efficiënt�&�Beheer

Orion is er volledig op toegerust om op een efficiënte en 
adequate wijze wagenparken te beheren en beheersen. 
We hebben kennis en jarenlange ervaring op het gebied 
van wagenparkmanagement: van de zwaarste truck tot 
complexe bedrijfswagens. Vakkundige, betrokken mensen 
ondersteund door een geavanceerd ICT-systeem en 
rapportagemodel zijn in staat uw wagenpark te beheren. 
Daarbij beloven we maximale kwaliteit en inzet, tegen zo 
laag mogelijke kosten. We’ll show you the way.

Adviseren

Rapporteren, analyseren en adviseren zijn de 
sleutelwoorden voor een efficiënt wagenparkbeheer. 
Chauffeur, wagenparkbeheerder en directie, één ieder 
krijgt zijn gewenste informatie realtime of op vastgestelde 
tijdstippen.

Specifieke�kennis�&�ervaring

Beheersing van uw wagenpark, hoe complex ook, vraagt 
om specifieke kennis en ervaring. Uw wagenpark wordt 
beheerd door specialisten uit de praktijk, mensen bij wie 
diesel door de aderen stroomt. Een merkonafhankelijke 
benadering zorgt voor een objectieve beheersing en maakt 
een integrale aanpak mogelijk. Bij ons heeft u slechts 
één aanspreekpunt, ongeacht de samenstelling van uw 
wagenpark.

Maatwerk

Beheer en beheersing van uw wagenpark vraagt vaak om 
een specifieke oplossing voor uw bedrijf, volledig afgestemd 
op uw wensen en eisen. We zorgen met volle overtuiging 
voor een maatwerkoplossing die naadloos aansluit bij uw 
bedrijfsvoering. Dat mag u van ons verwachten.

Over Orion

Wilt u meer weten, heeft u vragen?
Kijk op www.orionfleetmanagement.com 
of bel +31 88 73 77 15 0

Orion�zorgt�voor�grip�op�en�efficiency�van�complexe�
wagenparken�zodat�u�zich�kunt�focussen�op�uw�core�
business.

www.orionfleetmanagement.com



De markten
Beheersing�van�uw�wagenpark�is�altijd�maatwerk.�Elke�organisatie,�elke�situatie�en�alle�
doeleinden�zijn�anders.�We�kiezen�steeds�voor�een�specifieke�benadering.�

Dit vraagt om een zorgvuldig plan met inachtneming van de verschillende belangen van alle 
stakeholders binnen uw bedrijf. Waarvoor het object ook wordt ingezet, wij hebben altijd de 
passende dienstverlening.

EIGEN VERVOER

Transportmiddelen vormen een belangrijk 
onderdeel van uw bedrijfsvoering, maar 
het beheer ervan behoort niet tot uw 
kernactiviteiten. Orion kan de zorg voor deze 
objecten van u overnemen. Dat biedt serieuze 
voordelen:

•  Volledig ontzorging op het gebied van 
wagenparkbeheer

•  Grip op de kosten ongeacht de 
samenstelling van uw wagenpark

• U vertrouwt op ons specialisme.

TRANSPORTSECTOR

Uw vrachtwagen is onmisbaar. 
Maximale inzet en betrouwbaarheid zijn 
sleutelwoorden voor uw bedrijfsvoering. 
Verhoging van kwaliteit en inzicht 
in de kosten van uw wagenpark zijn 
sleutelbegrippen voor Orion. Wij zorgen 
voor:

• Zo laag mogelijke kosten
• Inzicht in kilometer-kostprijs
•  Maximale inzetbaarheid: geen stilstand.

PUBLIEKE�SECTOR

We beheren spoedhulpverleningsvoertuigen 
voor veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen, 
defensie, justitie en overige opdrachtgevers 
waar ‘standaard’ geen optie is. Als het om 
maatwerk gaat, bent u bij ons aan het juiste 
adres. 

•  Van ambulance tot complexe legertruck
• Samenwerking met specialisten
• Kennis in huis voor aanbestedingen.



PERSONENVERVOER

Vervoer van personen over de weg bestaat 
in vele vormen: van taxi tot touringcar. 
En iedere vorm heeft zijn specifieke 
voorschriften. De reiziger staat bij u centraal 
en dat voelt Orion perfect aan.

• Kennis van bussen en touringcars
• Efficiënte en effectieve beheersing
• Netwerk met alle toeleveranciers

AFVALVERWERKING�&�RECYCLING

Afvaltransport wordt hoofdzakelijk verricht 
met complexe voertuigen. Kennis van de 
verschillende opbouwsystemen is absoluut 
vereist. Onze vakkundige mensen en het 
Fleet Management Systeem zorgen samen 
voor een optimale beheersing van uw 
wagenpark.

•  Onze specialisten weten alles van 
opbouwsystemen en hydrauliek

•  Beheer van nieuwe tot zeer oude 
objecten

• Samenwerking met eigen werkplaatsen

BOUW�&�INFRA

Voertuigen die gebruikt worden voor de 
Bouw & Infra zijn meestal zo opgebouwd 
dat ze voor diverse doeleinden inzetbaar 
zijn. Van kipper tot botsabsorber niets is 
ons vreemd. Dit maakt dat de voertuigen 
met de juiste kennis en aandacht 
onderhouden moeten worden.

• Merkonafhankelijk beheer van nieuwe  
 en oudere objecten
• Van chassis tot opbouw
• Samenwerking met uw eigen  
 werkplaats(en)
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Wilt u meer weten of heeft u
interesse in een analyse van uw 

wagenpark?

Kijk op:
www.orionfleetmanagement.com 

of bel +31 88 73 77 15 0


