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Persoonlijk welkom
In dit magazine geven wij een impressie van ons bedrijf dat met de opening van 
een tweede vestiging in Nieuwegein een nieuwe stap heeft gezet. Bestaande klanten 
zullen zich herkennen in onze persoonlijke en betrouwbare manier van werken. 
Potentiële nieuwe klanten nodigen we van harte uit om nader kennis te maken 
en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk wel op onze eigen 
vertrouwde manier, namelijk duidelijk én persoonlijk. 

Graag binnenkort tot ziens in één van onze vestigingen!

Michael Pouw
Team Pouw Banden

Vestiging Utrecht   |   Isotopenweg 39                   Vestiging Nieuwegein   |   1e Garnizoensdok 2



Slimme voorraad

Nagenoeg alle maten hebben wij in Utrecht
en Nieuwegein op voorraad.

Mede hierdoor onderscheiden wij ons van andere 
autobandenbedrijven: onze ruime voorraad. Want 
dankzij onze voorraad kunnen wij direct leveren - 
direct de band onder de vrachtwagen monteren 

langs de snelweg of in onze of uw
eigen werkplaats.

Pouw Banden
Uw Bandenspecialist

Waarom zou nou juist Pouw Banden het verschil maken als uw bandenleverancier? 
Tja, daar kunnen we een heel mooi en onderbouwd verhaal van gaan maken 
maar daar houden wij niet zo van. Vandaar dit korte en bondige overzicht met 
onze kernpunten die ons net even anders maakt dan een 
grote organisatie of franchise-organisatie.

Een team van 
vakmensen op de 
werkvloer  en op 

kantoor.

Persoonlijk contact & advies

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 
Dat is geen loze marketing kreet of tegeltjeswijsheid. 

Nee, wij zijn een bandenbedrijf dat graag op een 
persoonlijke manier contact met de klant heeft.

Wij nemen de tijd om een gepast advies te geven 
gericht op de verwachtingen en prestaties van de 

banden en de werkzaamheden. 

Landelijke & Europese 
dekking

Doordat wij aangesloten zijn bij 
OBS en Truckforce kunnen wij 

landelijke en 
Europese dekking 

garanderen.

Apparatuur

Om goede service te kunnen 
verlenen zijn goede machines 

essentieel. Wij investeren in de beste 
machines en gereedschappen 

voor de werkplaats en 
servicewagens.

!
24/7 Pechservice

Ons team truckmonteurs staan 
24 uur, 7 dagen in de week voor onze 

klanten paraat. Wij streven ernaar om de 
wagen na de melding snel

weer aan het rijden te 
hebben.



Pouw Banden
Uw bandenpartner

Europees servicenetwerk Truckforce

Pouw Banden is aangesloten bij het servicenetwerk van 
GoodYear onder de naam: Truckforce. Een servicenetwerk 
met een dekking door heel Europa.  Bedrijven worden door 
GoodYear geselecteerd wanneer zij aan bepaalde eisen 
voldoen. Door hierbij aangesloten te zijn kunnen wij onze 
klant, u dus,  service en kennis bieden die u mag verwachten 
van een bandenbedrijf en daardoor een betrouwbare logistieke 
partner voor uw zijn. 

Voor wagenparkbeheerders en zelfstandig ondernemers is het 
absoluut noodzakelijk om vrachtwagenbanden in topconditie 
te houden. En als u ooit hulp nodig heeft bij pech onderweg, 
wilt u ervan verzekerd zijn dat het eerste nummer dat u belt de 
vereiste herstelservice biedt. Daarom heeft GoodYear Truckforce 
in het leven geroepen. 

Truckforce lid houdt in:
· Hulp via ServiceLine24H bij noodgevallen
· Een internationaal netwerk
· Meer dan 2.000 servicelocaties in 28 landen
· De hoogste industriestandaard op het gebied van 
  professionele bandenbedrijven

Europese dekking

Met het netwerk van Truckforce kunnen 
wij Europese service dekking garanderen.

Verspreid over 28 landen staan 
meer dan 2.000 servicelocaties 

ter beschikking.



In de bandenbranche volgen technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo 
op. Als full service bandenbedrijf zitten wij daar vanzelfsprekend bovenop. Want naast 
de controle die wij op de banden uitvoeren qua spanning en uitlijning kunnen de 
juiste banden u nog veel meer gaan besparen in brandstofkosten en emissie uitstoot.

De juiste banden
Sterker, veiliger, duurzamer. In de bandenbranche volgen technologische ontwikkelingen 
elkaar in razend tempo op. Als de nieuwste generatie banden uit de fabriek rollen, is het 
volgende proces alweer in werking. Pouw Banden is altijd op zoek naar verbetering, zodat 
wij optimaal kunnen adviseren over de juiste band en u veilig de weg op kunt. 

Als bandenbedrijf denken wij graag met de klant mee en adviseren u graag naar wat 
geschikt is voor diverse branches. Een paar voorbeelden van verschillende banden:

- RunOnFlat Banden; deze houdt u op de weg, ook bij een lekke band.

- ActiveCornerGrip en ActiveBraking Technology; verbeteren de handling bij hard 
remmen en scherpe bochten.

- SmartWear Technology; levert prima prestaties gedurende de levensduur van een band 
doordat er in de loop van de tijd nieuwe groeven en rubberblokken worden blootgelegd.
En zo zijn er nog veel meer soorten waar wij u graag in adviseren; wij verbeteren het rijden!

Bespaar op 
Euro’s en Co2 emissie

Persoonlijk contact & advies

Voorkom stilstand en laat ons de
banden van uw wagenpark controleren. 
Wij signaleren inrijdingen of afgelopen 

banden en kunnen in overleg gelijk 
repareren of vervangen. 



Pouw Banden is aangesloten bij de branchorganisatie 
RecyBEM. Deze organisatie streeft naar een 
milieubewuste en milieuvriendelijke verwerking van 
oude banden. 

Voor iedere nieuwe band die de leden van de 
Vereniging Band en Milieu als producent of importeur 
van personenwagenbanden op de Nederlandse 
markt brengen, zamelen RecyBEM gecertificeerde 
inzamelingsbedrijven een gebruikte band in. Hiermee 
is de marktdekking zo goed als honderd procent. De 
ingezamelde banden worden op een milieuverantwoorde 
manier verwerkt en vinden een nieuw leven in tal van 
toepassingen. Het percentage gerecyclede grondstoffen 
dat bestemd is voor de productie van nieuwe banden 
groeit. Steeds vaker worden oude banden verwerkt in 
auto onderdelen van nieuwe auto’s.

Duurzame ontwikkelingen in de
bandenbranche

In de bandenbranche zijn er verschillende mogelijkheden om te recylen. Pouw Banden verdiept zich in het herge-
bruik van banden en wil zich daar zeker in blijven ontwikkelen. Met elkaar maken we de band een stukje groener.

Het grootste deel van de ingezamelde banden wordt 
gerecycled, tussen de zestig en zeventig procent. 
Alle ingezamelde autobanden recyclen RecyBEM in 
een milieuvriendelijke vorm, doordat gecertificeerde 
recyclers ze verwerken tot rubbergranulaat. De 
afgedankte autobanden worden omgezet in een nieuw 
product.

Truckbanden hergebruiken wij zoveel mogelijk door er 
een nieuw loopvlak op te maken. Per jaar wisselt Pouw 
Banden ongeveer 5.500 truckbanden, waarvan 40% 
een nieuw loopvlak krijgt en weer teruggeplaatst kan 
worden op een vrachtwagen.

Autoband van de toekomst gaat zuurstof produceren 

Vandaag de dag wordt er heel wat aandacht besteed aan de 
emissie van fijnstof die auto’s tijdens het rijden genereren. 
Feit is dat de motor niet de enige oorzaak is van fijnstof. Bij 
de jongste generatie Euro 6-voertuigen is de fijnstof-emis-
sie die door de motor wordt veroorzaakt kleiner dan de 
fijnstof emissie die door de slijtage van de banden en de 
wrijving van de remmen wordt veroorzaakt.

GoodYear wil hier een oplossing bieden met een visionair 
concept van een groene band die toepasselijk “Oxygene” 
werd gedoopt. Het karkas van de band heeft – net als het 
loopvlak – een open structuur. In het centrale gedeelte 
groeit natuurlijk mos dat wordt gevoed door opspattend 
water dat op de rijweg ligt. Omdat het mos zorgt voor foto-
synthese absorberen deze banden onder invloed van licht 
ook CO2 die ze omzetten in zuurstof. Omdat de banden niet 
met lucht worden gevuld, vergen ze minder onderhoud en 
bieden ze meer veiligheid omdat een te lage bandenspan-
ning niet langer een issue is. 

Tot slot levert de fotosynthese nog een interessante bij-
werking, want de energie die ontstaat, wordt in elektriciteit 
omgezet. 

Nieuw loopvlak met TreadMax

De hoogwaardige interne productiemethoden van 
GoodYear voor de TreadMax-band zijn nagenoeg 
identiek aan het productieproces voor nieuwe banden. 
In het proces worden de nieuwste karkassen voor 
de vrachtwagenbanden van GoodYear met Max-
technologie gebruikt. Bovendien worden materialen en 
loopvlakprofielen gebruikt die bijna hetzelfde zijn als 
de materialen en loopvlakprofielen van nieuwe banden. 
Daardoor leveren ze prestaties die gelijkwaardig zijn aan 
de prestaties van nieuwe banden.

De GoodYear TreadMax-banden zijn even betrouwbaar 
als hele nieuwe banden. Dat komt niet alleen door 
de materialen en processen, maar ook door de strikte 
controle van karkassen en door het hoogwaardige 
productieproces. Ook worden er tijdens het proces talloze 
kwaliteitscontroles uitgevoerd.



24/7 
Bandenservice op locatie

Voor truck en shovel

Voor onze vaste relaties biedt Pouw Banden pechservice en 
service op locatie voor truck, shovel of ander groot materieel. 

Service op locatie
Hoe gaat het precies in zijn werking? De benodigde banden voor 
uw wagenpark hebben wij altijd in één van onze vestigingen op 
voorraad liggen. Daardoor kunnen we op ieder moment snel 
schakelen. Een kwestie van één telefoontje en wij gaan aan de 
slag en zorgen dat we zo snel mogelijk op de gewenste locatie 
aanwezig zijn om de nieuwe band (of banden) onder het voertuig 
te monteren.

De servicewagens van onze monteurs zijn uitgerust met een 
banden de-/montage apparaat waardoor zij ter plekke de band 
van de velg kunnen draaien en er een nieuwe band op kunnen 
zetten.

Dit kan in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden zodat uw 
medewerker of klant volgens planning snel weer de weg op kan. 
Stilstand blijft zo tot een minimum beperkt en dat is van groot 
belang, want zeker bij speciale voertuigen telt immers elke minuut.

Landelijke service voor shovels
Wij komen landelijk in actie voor grondverzetmachines zoals 
bijvoorbeeld shovels en tractoren. Met de speciaal uitgeruste 
servicewagens voor grote banden kunnen onze monteurs overal 
in Nederland voor u de band repareren of wisselen.

Pechserivce 24/7
Voor onze klanten staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
klaar om service te verlenen bij pech onderweg. U kunt ons dag en 
nacht bellen op ons servicenummer. 

Bent u benieuwd naar onze bandenservice? 
Neem dan contact met ons op en we bespreken de   mogelijkheden.

24/7 Pechservice

Met speciaal opgeleid personeel en 
materieel staan wij 24/7 voor 

u klaar bij calamiteiten. 
Op uw eigen terrein of 

langs de weg.

!



 

OBS is een samenwerkingsverband van gerenommeerde zelfstandige bandenspecialisten. 
Zij dragen allemaal hun steentje bij door middel van het delen van kennis en expertise. 
OBS staat letterlijk voor: onderscheidend – betrokken – servicegericht. OBS onderscheidt 
zich van andere partijen in de markt door een grote betrokkenheid bij uw onderneming 
en op het gebied van service.

Wat zijn de diensten?
OBS is een centraal aanspreekpunt. Ze hebben een 24/7 truckservice. Dat houdt in dat de 
leden van het OBS netwerk de zorg nemen voor banden van uw bedrijfswagenpark. 

Pouw Banden maakt deel uit van OBS. We delen onze kennis met collega’s, zijn betrokken 
bij elkaar en hebben één gezamenlijk doel: zorgen dat u goed op weg bent! Samen gaan 
we voor kwaliteit. En mocht er dan toch wat gebeuren, dan zorgen we snel voor een goede 
oplossing.

Pouw Banden & OBS
Landelijk servicenetwerk

Landelijk servicenetwerk

Dankzij OBS: een landelijke 
samenwerking tussen onafhankelijke 
bandenbedrijven in heel Nederland 

kunnen wij onze klanten een 
snelle service bieden tijdens 

een calamiteit. 



Pouw Banden Nieuwegein
Nieuwe vestiging



In maart 2019 hebben wij onze tweede vestiging in Nieuwegein geopend. Daarmee is ons geografisch servicegebied en 
opslagcapaciteit vergroot. Het moderne bedrijvenpark Het Klooster ligt midden in de snelwegtriangel A2-A12-A27, waardoor 
Pouw Banden over de weg nog beter bereikbaar is. 

Met meer oppervlakte zijn we completer dan ooit en hebben duizenden banden in allerlei soorten en maten op voorraad. Niet 
alleen voor gemotoriseerde voertuigen die de weg op moeten, maar ook voor industriële transportmiddelen zoals steekwagens, 
hoogwerkers en heftrucks. Daarmee zijn wij specialist in deze sector. Bovendien werken onze goed opgeleide monteurs met 
de nieuwste apparatuur. Kortom, bij het leveren, monteren, balanceren en repareren van banden laten we niets aan het toeval 
over. En daarom staat Pouw Banden altijd garant voor full service.

Doorwerken terwijl uw auto op de brug 
staat in een van de flexplekken

Pouw Banden Nieuwegein is een modern open en hoog pand. Om onze klanten toch 
de privacy te bieden om rustig door te werken zijn er een aantal plekken gecreëerd 
waar in alle rust verder gewerkt kan worden terwijl de auto voorzien wordt van 
nieuwe banden. 

Banden experience centre
Nieuwegein

Een door ons geselecteerd aantal banden staat op de eerste verdieping. Een 
compleet overzicht van mogelijkheden met diverse eigenschappen. Door met u in 
gesprek te gaan kunnen wij u de juiste band adviseren bij de werkzaamheden en 
eisen die u stelt aan een band en voertuig. 
In deze ruimte kunnen wij tevens trainingen en uitleg geven aan chauffeurs.

Vriendelijke vakmensen. In de werkplaats en op kantoor. Voor ons prioriteit nummer 
één. Dankzij ons goed opgeleid, betrouwbaar en hecht team - ruim 20 man sterk - kan 
Pouw Banden elke dag waarmaken waar we voor staan. Namelijk de beste full service 
bandenspecialist van Midden-Nederland zijn met twee vestigingen in Utrecht en 
Nieuwegein!

Groter servicegebied



Hunter HawkEye Elite
In slechts 90 seconden kan deze machine 
een uitlijnrapport compleet hebben. Met 
behulp van de Hunter Quickgrip adapters, 
die geen beschadiging opleveren aan 
velg en 4 high resolutie camera’s, is dit de 
top in uitlijning. De Hunter HawkeyeElite 
uitlijnapparatuur is gehomologeerd door 
BMW, Jaguar/Land Rover, Mercedes-Benz 
en Volkswagen/Audi.

Hunter Road Force Elite
De Road Force Elite balanceermachine 
levert uitzonderlijke balanceerkwaliteiten. 
Dit apparaat lost wieltrillingen op die een 
traditionele wielbalanceermachine niet 
kan oplossen.

Pouw Banden zorgt ervoor dat de werkplaats qua apparatuur altijd up-to-date is. 
Dit geldt ook voor onze monteurs die via cursussen en opleidingen hun vakkennis 
regelmatig bijspijkeren. Zo kunnen wij u continu de service bieden die we zo belangrijk 
vinden. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar wij durven te zeggen dat Pouw 
Banden zich hierin duidelijk onderscheidt in onze branche.

Veel mensen onderschatten de noodzaak van uitlijnen en balanceren. Een goed uitgelijnde 
auto is zuiniger en slijt minder hard zijn banden.
Onze werkplaats is uitgerust met de beste apparatuur voor het uitlijnen en balanceren van 
auto’s. Hunter Engineering Company ontwerpt en produceert een breed scala van werkplaats-
equipment voor personenwagens.

Pouw Banden heeft de volgende uitlijnapparatuur in zijn werkplaatsen staan:

Goed uitlijnen en balanceren 
is een vak

Apparatuur

Pouw Banden investeert  in de beste 
machines en gereedschappen 

voor de werkplaats en 
servicewagens. Onze medewerkers

krijgen regelmatig trainingen 
en cursussen.



FleetCareXL is al een aantal jaren vaste partner van Pouw Banden. De 
wagenparkbeheerder zocht een professionele partner in de bandenbranche 
en vond die in het full service bandenbedrijf van Michael Pouw. “Onze 
samenwerking is op vertrouwen gebaseerd.” 

Pouw Banden is voor 
FleetCareXL ideale partner

De geur van nieuwe banden vult de 
vide. Grote ramen, veel lichtinval en 
even verderop raast het verkeer van 
de A27 voorbij. Maik van Vlerken 
en Michael Pouw treffen elkaar 
op de eerste verdieping van de 
ultramoderne vestiging van Pouw 
Banden op bedrijventerrein Het 
Klooster in Nieuwegein. 

Maik is vlootbeheerder 
namens FleetCareXL dat het 
wagenparkbeheer van diverse 
bedrijven en overheidsinstanties 
verzorgt. In hun netwerk is Pouw 
Banden de vaste partner in de regio 
Utrecht die zij als bandenprovider 
inschakelen. “In onze zoektocht 
naar een bandenprovider waren 
drie zaken van belang; bandenkeus, 
servicegerichtheid en flexibiliteit”, 
vertelt Maik. “Bij Pouw Banden 
hebben we dat gevonden, vooral 
ook omdat een universele reparateur 
het voor een belangrijk deel van de 
service moet hebben. Mijn ervaring is 
dat de lijntjes hier heel kort zijn. Even 
bellen en het wordt snel opgelost. 
Dat is voor iedereen prettig werken.”

Compleet bandenassortiment
Het wagenpark van overheidsinstanties 
of  bedrijven met (industriële) 
transportmiddelen is vaak heel divers: 
van zware trucks, huisvuilwagens, 
veegauto’s, grasmaaiers en shovels tot 
de dienstauto van de directeur. “Veel 
mensen denken dat wij alleen banden 
van personenauto’s hebben, maar ons 
bandenassortiment is juist ontzettend 
uitgebreid. Daardoor kunnen we bijna 
iedereen van dienst zijn. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor klanten als Beelen 
en Renewi die het onderhoud van hun 
wagenpark bij FleetCareXL hebben 
ondergebracht.”

Die constructie werkt voor alle partijen 
naar tevredenheid. FleetCareXL 
fungeert als een soort intermediair en 
heeft een facilitaire, organiserende en 
controlerende functie. Of zoals Maik 
van Vlerken het treffend omschrijft: 
“Wij zijn de smeerolie tussen klant en 
reparateur.” Ontzorgen is daarbij het 
modieuze toverwoord. Een logische 
gang van zaken, vindt Michael Pouw. 
“Een klant wil het liefst het complete 
onderhoud voor het wagenpark bij 

één partij. Zodat ze ook één factuur 
ontvangen en niet de ene week een 
factuur voor de banden en de andere 
weer voor het spuitwerk.”

Op basis van vertrouwen
Vooral voor grotere organisaties, 
bedrijven en overheidsinstanties 
is deze constructie ideaal om 
het wagenpark te beheren. Op 
administratief en financieel vlak zit 
een professionele schakel tussen 
beide partijen. “Een goede manier om 
het controleerbaar en overzichtelijk 
te houden”, vindt Michael. 

“Qua inkoop, garantie en dergelijke 
wordt alles door FleetCareXL uit 
handen genomen. Daardoor zijn er 
geen discussies met leveranciers. 
Ook heeft zo’n organisatie zelf geen 
technische kennis en expertise 
nodig.” Daar zorgt FleetCareXL voor, 
aangezien het alleen werkt met 
vlootbeheerders die afkomstig zijn 
uit de praktijk. Ook Maik van Vlerken 
heeft zijn sporen verdiend in de 
autobranche en weet wat er in deze 
wereld te koop is.

Operationeel is er met de komst van 
FleetCareXL echter niets veranderd. 
Staat een chauffeur ergens langs 
de kant met een lekke band? Dan 
belt hij rechtstreeks met Pouw 
Banden en wordt het euvel snel 
verholpen. FleetCareXL komt pas 
later in beeld voor de administratie 
en facturering. “Het is fijn dat het 
zo rechtstreeks kan”, zegt Michael.  
“Beter ook, anders zou er alleen maar 
ruis op de lijn komen.” Maik beaamt 
dat. “Alles is daarbij op vertrouwen 
gebaseerd.  Anders zouden we 
geen zaken kunnen doen. Wij 
functioneren achter de schermen 
en sturen bij zodra dat nodig is. 
Een controlefunctie. De financieel 
verantwoordelijke persoon van de 
klant heeft alle informatie en ziet 
maandelijks de kosten langskomen.”

Eén belletje is genoeg
Wat dat betreft is Pouw Banden 
een ideale partner voor de 
wagenparkbeheerder.  “Wie 
homedealer wil worden, moet 
wel met ons softwarepakket aan 
de slag.” FleetGuide is het eigen 

ontwikkelde online informatie- en 
communicatieplatform waarop alle 
partijen kunnen zien wat de stand 
van zaken is. “De werkuitvoering kan 
goed zijn, maar als de administratie 
niet goed is, hebben wij geen 
rapportage. Bij Pouw Banden loopt 
dat gewoon goed, omdat er kennis 
en kunde op de receptie aanwezig is.” 

De samenwerking loopt zodanig 
op rolletjes dat Maik hooguit eens 
per kwartaal een bezoek brengt aan 
een van de vestigingen van Pouw 
Banden. Even een update over de 
klanten. Vaker is niet nodig. “Het 
grote voordeel van onze vertrouwde 
samenwerking is dat we inmiddels 
een zodanige relatie hebben 
opgebouwd dat één belletje genoeg 
is om een probleem vandaag al op te 
lossen.”

Aan tafel:

Maik van Vlerken
FleetCareXL
Gevestigd in Veghel

www.fleetcarexl.com

Michael Pouw
Pouw Banden
Full Service
Bandenspecialist 

Gevestigd in Utrecht en 
Nieuwegein

www.pouwbanden.nl



Pouw Banden Utrecht en Nieuwegein beschikken over een uitgebreid 
assortiment banden voor allerlei soorten voertuigen en machines. Natuurlijk 
autobanden voor personen- en vrachtverkeer, maar ook voor bijvoorbeeld 
tractoren, shovels, heftrucks en steekwagens. Bedrijven uit de transport-, 
GWW en distributiesector zijn bij ons aan het juiste adres.

Er is geen betere raad dan een
goede en slimme voorraad


