ALL-ROUND < ALGEMEEN

Ron Cörvers van DuraVert

“Wij onderscheiden ons door een totaalpakket, een
uitstekende service en een flexibele maar vooral
persoonlijke benadering richting de klant”
DuraVert B.V. is enkele jaren geleden opgericht door Ron Cörvers (voormalig bedrijfsleider van Yellow Rental & Yellow Sales)
en verkoopt en verhuurt machines, apparatuur en verbruiksartikelen in de gehele Benelux en Duitsland waarbij de focus op
verkoop ligt. Directeur Ron Cörvers zet wel de kanttekening: “Dat wil niet zeggen dat wij niet graag verhuren. Verkoop en
verhuur zijn in onze business immers inherent en onlosmakelijk met elkaar verbonden.“
Het pakket
DuraVert biedt een totaalpakket voor een
breed scala aan klanten uit de meest uiteenlopende branches. Het aanbod bestaat op dit
moment onder meer uit de divisies ‘Machines
& Onderdelen’ waarbij DuraVert de verkoop,
service en het onderhoud van grondverzeten verdichtingsapparatuur voor zijn rekening
neemt en ‘Slopen & Saneren’, waarbij Cörvers
als agent van Dehaco in Duitsland opereert.
Daarnaast richt DuraVert zich tevens op ‘Klimaattechniek’ doormiddel van de verkoop en verhuur van mobiele milieuvriendelijke
verdampingskoelers, verkoop van ‘Containers’ en
‘Verhuur’ van machines
voor sloopbedrijven, saneringsbedrijven, recyclingbedrijven, bouwbedrijven,
bedrijven in de GWWsector, bedrijven in de land- en tuinbouw, industrie, detailhandel en
evenementen.
De verhuur is sinds kort ondergebracht onder de naam DuraRent.
Recente ontwikkelingen
DuraVert heeft per 1 november jl. de bedrijfsactiviteiten van Yellow
Sales overgenomen. De primaire activiteiten van Yellow Sales
waren het importeren en verkopen van Sunward graafmachines en
Attachments & Handling Equipment, denk bij dit laatste aan
bijvoorbeeld aanbouwdelen en
toebehoren voor heftrucks & verreikers, stapelaars en undercarriage
parts voor graafmachines.
Naast de activiteiten van Yellow
Sales is DuraVert per 1 november ook officieel distributeur
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van Atlas Copco Compaction Equipment. De
Compaction range omvat een breed assortiment
verdichtingsapparatuur. Denk aan bijvoorbeeld
stampers, trilplaten, handwalsen en grondverdichters.
Maar er is nog meer, per 1 november is de
samenwerking met Dehaco B.V. gewijzigd van
verhuurpartner in officieel agent. Inhoudelijk
betekent dit de verkoop en verhuur van sloopmaterieel, stofbeheersingsproducten en safety artikelen aan eindgebruikers in het Duitse Noordrijn-Westfalen.
Uitstekende service en prijs / kwaliteit
Met de gehele Benelux en Duitsland als afzetgebied moet je service
kunnen waarborgen, en dat doet DuraVert. Met eigen middelen
binnen een straal van 150 tot 200 km en daarbuiten middels dealers
en servicepartners.
“Zo blijft de service ook betaalbaar.” vult Cörvers aan. Want om in
het huidige tijdperk succesvol te zijn hoort naast een uitstekende
service ook een uitstekende prijs / kwaliteit.
“Onze huidige contractpartners zijn door de jaren heen, en jarenlange kennis en ervaring in de handel en verhuur, zorgvuldig uitgekozen. Ik kan het u wel beloven, maar de combinatie van een optimale
service en een uitstekende prijs / kwaliteit moet je ervaren. De koffie staat in ieder geval altijd klaar en demo’s zijn bijna altijd beschikbaar.” besluit Cörvers.
Een compleet overzicht van activiteiten en artikelen vindt u op de
geheel vernieuwde website: duravert.com

DuraVert is voortdurend op zoek naar dealers voor Sunward graafmachines. Voor meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 06-10885902. <
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