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ABA Banden
service viert 
haar 10 jarig 
bestaan:
De afgelopen jaren waren bijzonder te noemen en 
we zijn er dan ook trots op dat wij hier niet alleen 
doorheen komen, maar ook sterker zijn geworden.
Wij bedanken dan ook graag onze medewerkers,  
onze leveranciers en natuurlijk u als klant.

Iedere medewerker is zich ervan bewust dat 
vertrouwen, oprechtheid en het nakomen van 
afspraken het DNA van onze bedrijfsvoering vormt. 
Wij zijn geen geoliede marketingmachine, onze focus 
ligt op onze klanten. In een steeds veranderende 
economie zijn wij altijd op zoek naar de beste manier 
om te ondernemen. ABA pikt continu signalen op 
en beoordeelt deze op een nuchtere manier. Waar 
nodig sturen we bij om onze dienstverlening te 
optimaliseren. Zo kunnen we ook op lange termijn 
uw betrouwbare partner zijn en blijven.

10 jaar ondernemen in bijzondere tijden

OBS is een samenwerkingsverband 
van gerenommeerde zelfstandige 
bandenspecialisten. De samenwerking 
stelt ons in staat om u landelijk te helpen 
voor een eerlijk tarief als u met pech 

staat. Heeft u een wagenpark met meerdere standplaatsen 
dan hanteren wij op alle locaties dezelfde aanpak en prijzen. 
Indien gewenst wordt centraal gefactureerd.

Internationaal zijn wij 
aangesloten bij TRUCKFORCE  
en kunnen wij een beroep doen 
op 1.900 locaties in 32 landen.

Wanneer zelfstandigheid tot samenwerking leidt:

VACO is de bedrijfstakorganisatie 
voor de banden en wielenbranche 
in Nederland. ABA Bandenservice 
is erkend door VACO in de sector 
bandenservice, en hanteert 

daarmee een kwaliteitsreglement dat gecontroleerd wordt 
door een onafhankelijke keurende instantie. Bij keuringen 
wordt gelet op aanwezige vakkennis, kwaliteit, Arbo en milieu. 
Dat geeft u de zekerheid van een deskundige, adviserende 
bandenpartner waar de kwaliteit is geborgd.



Strukton:  
“ABA Bandenservice -
 flexibel en betrouwbaar”

T. Boer & Zn:
“ABA Bandenservice - vertrouwen”
Ontzorgen begint met vertrouwen. De basis voor 
vertrouwen is hoge service, goede kwaliteit en de juiste 
prijsstelling. Op basis van dit vertrouwen ontzorgt   
ABA Bandenservice ons!

E. Lafeber int. Transport B.V.  
heeft vanaf de start,10 jaar 
geleden, aan ABA Banden
service een partner die voor  
de volle 100% klaarstaat 
en begrijpt wat wij in het 
bouwmaterieel en exceptioneel 
transport nodig hebben.  

Wij vertrouwen volledig op de kennis van de mensen van 
ABA en waarderen het voorraadbeleid, wat met zoveel 
type banden echt niet meevalt. We gaan graag samen 
met ABA op weg naar het volgende lustrum.

Strukton Rail b.v. heeft in ABA Bandenservice een 
betrouwbare partner gevonden. “ABA begrijpt dat het 
werken in de spoorbranche van het ene op het andere 
moment van regulier naar hectisch kan escaleren en 
dat hierdoor veel flexibiliteit van een leverancier wordt 
gevraagd. ABA speelt daar heel goed op in.”

Klanten die werken aan 
het spoor of industrie:
Service en montage op locaties zelfs daar waar u ze 
misschien niet altijd verwacht. Alle medewerkers hebben 
voor het werken op locatie VCA en zijn gecertificeerd 
voor veilig werken langs de weg. Wij bieden onze klanten 
24 uur service, 7 dagen per week. Wij verzorgen banden 
voor specifieke voertuigen als mobiele kranen op het 
spoor, heftrucks, verreikers, weg en terreinkranen.



Boskalis:  
“ABA Bandenservice -  
dag en nacht service”

Boskalis Nederland heeft in ABA Bandenservice een partner gevonden die 
dag en nacht voor ons klaar staat voor bandenreparatie en vervanging. 
Boskalis is een 24/7 bedrijf en ABA sluit hier met haar service goed op aan. 
Tevens zijn de korte lijnen die Boskalis heeft met ABA zeer prettig.

Altijd spannend:
Veel bedrijven die werken met machines zoals loaders, 
dumpers of grondverzetmachines werken vaak onder 
hoge tijdsdruk. Valt een machine stil dan komt het 
gehele project in gevaar en worden kosten hoger. Wij 
begrijpen dat als geen ander. Standaard oplossingen 
zijn in de meeste gevallen niet voor handen. Creativiteit, 
verstand van zaken en het kennen van de wensen van 
de klant stellen ons in staat om de werkzaamheden 
effectief uit te voeren. Naast het leveren van banden 
en service voor deze machines verzorgen wij ook 
de reparaties en vulcanisaties voor deze grotere en 
kostbare banden.

 Een band voor alle  
seizoenen en wegcondities



Transport:
Als transporteur zorgt u 7 dagen per week, 24 uur per dag dat 
uw klanten tevreden zijn. De inzet en betrouwbaarheid van uw 
wagenpark is essentieel. Uw kostprijs moet altijd concurerend zijn. 
Klanten onderhandelen zelfs over uw brandstofprijs en hebben 
steeds meer eisen. Bijvoorbeeld de klant die vraagt of uw CO2 uitstoot 
in kaart is gebracht. ABA Bandenservice levert niet alleen banden, 
velgen en service voor uw wagenpark, maar verzorgt een compleet 
bandenbeleid. Jaarlijks kunnen wij u een overzicht aanleveren waarbij 
inzichtelijk is hoeveel de kosten per voertuig bedragen. Bijvoorbeeld 
het stilstandpercentage en het verminderen van CO2 uitstoot op basis 
van de door ons geleverde banden. Zelfs het inzichtelijk maken van 
uw brandstofverbuik behoort tot de mogelijkheden. Hiermee dragen 
wij ons steentje bij aan de kwaliteit van uw wagenpark.

Vernieuwing van band als onderdeel van een totaal concept.

Goodyear Dunlop is leider op het gebied van allesomvattende services 
voor bandenbeheer. Hiermee kunnen gemakkelijk de meest produc-
tieve bandenoplossingen gevonden worden voor elk wagenpark, inclusief 
de ideale verhouding tussen nieuwe en vernieuwde banden.

Goodyear Dunlop biedt verschillende retread modellen om de laagste kosten voor het 
wagenpark te garanderen. Afhankelijk van uw wagenparkvereisten bieden wij retread uit 
voorraad, ruil karkassen (CEX) en nominatieve bewerking (COC). 

Goodyear Dunlop retread-banden bieden een ideale gelegenheid om:

• het rendement van het wagenpark te maximisaliseren
• kosten per kilometer te minimaliseren
• CO2-uitstoot te verminderen 

U kunt een oplossing vinden voor de juiste toepassing voor uw wagenpark dankzij de fl exibiliteit van de bandenprogramma‘s, en 
elk van deze programma‘s is zo ontworpen dat u van de laagst mogelijke kosten kunt profi teren. Met het juiste onderhoud zijn 
vernieuwde banden van Goodyear Dunlop de oplossing om uw eersteklas nieuwe banden nieuw leven in te blazen. Ze zijn even 
betrouwbaar als nieuwe banden en hebben dezelfde levensduur. Vrachtwagenbanden zijn in feite ontworpen om vernieuwing te 
kunnen ondergaan, zonder dat dit de prestaties en betrouwbaarheid aantast.

Goodyear Dunlop is leider op het gebied van allesomvattende services 
voor bandenbeheer. Hiermee kunnen gemakkelijk de meest produc-
tieve bandenoplossingen gevonden worden voor elk wagenpark, inclusief 
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Alphatrans: 
“ABA Bandenservice 
- preferred partner“

“Door de constante goede service die wij in de loop der jaren 
hebben mogen genieten, is ABA Bandenservice uitgegroeid 
naar een van onze preferred partners voor het leveren van 
banden en de daarbij behorende overige diensten.”



“ABA Bandenservice is voor Zijderlaan al jaren een 
betrouwbare partner. Dankzij een serieus bandenbeleid 
houden wij ons wagenpark efficiënt en mobiel.”

Zijderlaan:  
“ABA Bandenservice - 
conceptmatig te werk” zijderlaan bv stolwijk

voortdurend in beweging

Relatiekosten,
betrouwbaarheid & milieu:
Steeds meer verwachten opdrachtgevers dat transportbedrijven 
betrouwbaar zijn en blijven. Niet alleen de kostprijs maar ook het 
milieu is een zaak waarover gesproken of zelfs onderhandeld 
wordt.

Als voortuitstrevend bandenspecialist zijn wij overtuigd dat 
er zuiniger om moet worden gegaan met de grondstoffen die 
wij allemaal gebruiken. Inmiddels is de loopvlakvernieuwing 
industrie ook voor bandenproducenten een serieuze zaak 
geworden. Een goed bandenbeleid heeft als voordeel dat banden 
op veel asposities een tweede leven aan kunnen. Hiermee 
verlaagt u de kosten op een bedrijfszekere manier.

Bij loopvlakvernieuwing worden gebruikte banden door de 
fabrikant vernieuwd. Er worden dezelfde eisen gesteld als bij 
de productie van nieuwe banden. De ervaring leert dat dit soort 
vernieuwingen een serieuze besparing leveren op operationele 
kosten. Maar hiermee wordt natuurlijk ook de CO2 uitstoot 
gereduceerd.

In 2013 wonnen wij de prijsvraag van Rijkswaterstaat:
“Verlagen van pechgevallen en CO2 uitstootwaarden voor 
transportbedrijven.”  
Door jaarlijks een dashboard te presenteren kunnen wij het 
volgende in één oogopslag aantonen: voortgang bandengebruik, 
stilstand onderweg, kosten en CO2 op basis van bandengebruik.

 Meer kilometers en minder brandstof. 

FuelMax: minder brandstof:
Met het oog op internationaal snelwegtransport, werd de 
FuelMax-serie speciaal ontwikkeld om brandstofverbruik te 
verlagen en dit dankzij de laagste rolweerstand in de in-
dustrie. Zo heeft een voertuig minder energie nodig om te 
rijden wat, volgens onafhankelijk studiebureau TUEV-SÜD, 
tot een jaarlijkse besparing van €2000 per voertuig per 
jaar kan betekenen. Natuurlijk leveren de FuelMax banden 
ook niet in qua kilometrage en blijven ze evenveel kilometers 
rijden dan hun voorganger, de LH-serie.

KMax: meer kilometers:
De KMax-serie werd specifi ek ontwikkeld om een hoger 
kilometerpotentieel te bieden: tot 35% meer kilometers 
dan zijn voorganger, de RH-reeks. 
Ook zijn de KMax banden veelzijdig en zowel geschikt 
voor regionaal als internationaal transport. De KMax-
serie levert ook niet in op rolweerstand die even laag blijft 
als zijn voorganger.
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de Lek Beton:  
“ABA Bandenservice - 
kwaliteit en service”

De Lek Beton kiest voor ABA Bandenservice omdat ze kwaliteit, service en 
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Daarom hebben we in 
hen een betrouwbare partner gevonden, daar ook de prijs concurrerend blijft. 
We hopen dan ook de volgende 10 jaar weer met hun zaken te kunnen doen.

B2B:
Veel bedrijven met personen- en bestelwagens komen bij ons voor 
hun banden. Banden en service via een bandenspecialist is vaak 
fors goedkoper dan via een garagebedrijf. Naast het leveren van 
banden en service als reparatie en uitlijnen, bieden wij u als bedrijf 
ook de opslag van uw winter- en zomerbanden aan. Alles wordt 
vanzelfsprekend goed geregistreerd en vakkundig gemonteerd. 

Toekomst:
Met een gemotiveerd team zien wij de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet, waarbij uw en onze ambities centraal staan. 
 
Heeft u specifieke wensen? 
Kunnen wij onze dienstverlening nog 
beter afstemmen op uw bedrijfsvoering? 
Daag ons eens uit! 
We sparren graag een uurtje met u mee.

Otolift Trapliften:  
“ABA Bandenservice -  
Een duidelijk huiselijk 
bedrijf. Levert alles wat 
je wil, en handelt alles 
netjes en correct af.”



ABA Bandenservice Stolwijk B.V. Openingstijden werkplaats:
Nijverheidsweg 52 Maandag t/m vrijdag
2821 AZ  STOLWIJK 8.15 - 17.15 uur
Tel: +31(0)182 - 341 838 Zaterdag 
info@ababanden.nl 8.15 - 12.30 uur
K.v.K. 24381571
BTW. NL8148.40.759.B01

www.ababanden.nl
www.abawinterbanden.nl
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