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Isfordink Olst:
ombouwspecialist voor bedrijfsauto’s
Isfordink Olst BV is
dé ombouwspecialist voor
bedrijfsauto’s.
Eigenlijk elke
bezitter van een
auto met een grijs
kenteken kan bij
Isfordink terecht.
Een laadruimte
afwerken, sidebars,
een trekhaak of
ventilatie; Isfordink
bouwt het.
En altijd precies op
maat en volgens de
wensen van de
klant.
De kennis, ervaring en techniek van Isfordink wordt ondersteund door de kwaliteitsmaterialen van Sterntec.

O

f het nu gaat om een particulier
met één enkele auto of een bedrijf
met een groot wagenpark, of men
komt voor een watertank of een luifeltje,
het is allemaal mogelijk, van een rijdend
magazijn tot compleet mobiel kantoor.
Zelfs de belettering en desgewenst het
ontwerp daarvoor kan bij Isfordink
gemaakt worden. Om dit veelzijdige
maatwerk te realiseren beschikt Isfordink
over de nieuwste technieken, een
moderne bedrijfsruimte en de broodnodige ervaring.

Nieuw jasje
Isfordink Olst is een familiebedrijf dat al
vele jaren aan de weg timmert. De opa
van directeur Patrick Isfordink begon ooit
als universeel autobedrijfje. Zo’n 24 jaar
geleden begon het bedrijf met het betimmeren van bedrijfswagens, voor de plaatselijke timmerman bijvoorbeeld. Twee jaar
later werd Isfordink, toen nog gevestigd in
Boskamp, dealer van marktleider Sterntec.
Werd er destijds nog door het hele land
gereden, nu is het land bij wijze van spreken in twee helften gedeeld, dwars door
het IJsselmeer. Sterntec bedient de westelijke helft van de markt, Isfordink de
oostelijke.
Inmiddels is het bedrijf onder leiding van
Patrick Isfordink uit haar jasje gegroeid en
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daarom werd eind 2004 een nieuw
bedrijfspand gebouwd in Olst. ‘Dat betekende een mega-uitbreiding van 300 naar
850 vierkante meter’, aldus de directeur.
Het oorspronkelijke gebouw was sterk verouderd en was aan vernieuwing toe.
Isfordink: ‘We beschikken nu over een
modern pand met verschillende kantoren,
een magazijn, een zeer ruime werkplaats
met verschillende werkplekken en een
hout- en metaalhoek. Bovendien maken
we gebruik van vloerverwarming, want
heaters zijn in verband met het stof van bijvoorbeeld zagen niet geschikt.’ Er is
kortom een frisse wind door het bedrijf
gegaan, die gepaard gaat met een nieuw
imago en een nieuwe huisstijl. Volgens
Isfordink is het belangrijk dat het bedrijf
de diep gewortelde expertise combineert
met modern ondernemen en nieuwe technieken.

den is geen enkel probleem. Isfordink staat
namelijk voor kwaliteit en volgens de
directeur levert dat veel tevreden klanten
op. ‘Wij werken al sinds 1997 met een laptop en maken gebruik van het computertekenprogramma CAD. Hiermee is het
mogelijk ter plaatse de binnenkant van een
auto op schaal te tekenen. De klant zegt
wat hij erin wil hebben en met het computerprogramma kunnen we altijd zorgen
dat alles past. Aan de hand daarvan wordt
een offerte gemaakt en zodoende is het
resultaat altijd precies wat de klant wil.
Dat levert de nodige complimenten op,
natuurlijk.’ Zoveel auto’s zoveel mogelijkheden, zo lijkt het. ‘Eén van de grote voordelen van dit programma is dat er nooit
loze ruimte overblijft’, zegt Isfordink.
‘Het is altijd maatwerk, ongeacht het
soort auto.’

Interdata
AutoCad voor maatwerk
Isfordink bedient sinds jaar en dag een
aantal grote klanten die trouw terug blijven komen. Daaronder bijvoorbeeld Nefit,
met zo’n 50 à 60 wagens. Daarnaast worden zeer specialistische klussen gedaan.
Twee weken werken aan een bus van
Waterschap Veluwe waarin onder andere
een kraan, een stroomcircuit, een compressor en dergelijke ingebouwd moeten wor-
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Eén van de handige snufjes die Isfordink
levert en inbouwt is Interdata. Dit is een
systeem dat precies weergeeft waar een
auto zich bevindt, hoeveel kilometers
ermee gereden zijn en hoe lang daarover
gedaan is. Er wordt een kastje in de auto
gebouwd, waarna deze via internet overal
op elk gewenst moment te volgen is.
De kilometerregistratie is waterdicht en er
kan een uitdraai van gemaakt worden met
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Nefit is vanaf het vroegste begin trouwe klant bij Isfordink.

Excel. Ideaal voor bedrijven met veel
medewerkers onderweg, omdat men niet
meer afhankelijk is van mapjes voor kilometerregistratie en ook altijd bepaald kan
worden welke wagen het dichtst bij is.
Zo kunnen bedrijven er bijvoorbeeld voor
zorgen dat er altijd snel een monteur ter

Combinatie van kennis
en ervaring met moderne
snufjes

om half acht ’s morgens op pad gingen en
om half vijf terug kwamen, nog een kwartiertje tijd hadden om de bus even leeg en
schoon te maken en dan gingen ze naar
huis. Toen ze dit apparaat in de wagen
hadden gekregen waren ze allemaal om
half drie al weer terug. Dat is dus twee uur
per dag per man maal vijf auto’s tijdswinst!’ Zoals het personeel op de zaak
vaak moet klokken, zo geeft dit systeem de
werkgever ook zicht op het personeel dat
onderweg is. Niet voor alle werknemers
leuk, maar voor het bedrijf dus een hele
uitkomst.

Veiligheid en kwaliteit
plaatse is. Vooral voor werkgevers een nuttige ontwikkeling, volgens Isfordink.
‘Een bedrijf waarbij we dit systeem hebben
ingebouwd had een aantal monteurs die

Sterntec, marktleider op het gebied van
bedrijfswageninrichting, levert de kasten
voor inbouw aan Isfordink. Het bedrijf
beschikt over vier modellijnen, waarvan er

twee uit Duitsland geïmporteerd worden
en twee door Sterntec zelf gefabriceerd.
Voor metalen inrichtingen wordt gebruik
gemaakt van de productijnen Grön, Kögl
en Prof. Voor de aluminium inrichtingen is
dit Alu. Al het materiaal dat Isfordink
inbouwt, is voorzien van het Duitse TÜVveiligheidskeurmerk. Op deze manier
wordt de kennis, ervaring en techniek van
Isfordink ondersteund door het gebruik
van de beste materialen. Het materiaal
wordt professioneel gemonteerd en het
gewicht wordt op de juiste manier verdeeld. Dat betekent dat een door Isfordink
omgebouwde bedrijfswagen gegarandeerd
veilig is. Dit geldt uiteraard zowel voor de
particulier met een wat kleinere portemonnee als voor de grootverbruiker. Ook de
aggregaten, pompen, lasapparatuur en
andere accessoires die Isfordink levert en
inbouwt hebben een bewezen duurzaamheid.

Directeur Patrick Isfordink.

Patrick Isfordink: ‘We leveren geen standaard product. Je kunt het vergelijken met
het aanschaffen van een keuken: als je zou
zeggen ‘ik wil een keuken, wat kost dat?’,
dan kan je daar geen antwoord op geven,
omdat de mogelijkheden eindeloos zijn.
Wat wil je erin hebben? Zo variëren ook bij
ons de mogelijkheden en dus de prijzen.
Ruim genomen zou je kunnen zeggen dat
alles mogelijk is vanaf 250 tot 20.000 euro.’

Isfordink Olst BV
De Meente 5
8121 EV Olst
Tel.: (0570) 561500
Fax: (0570) 564067
E-mail: info@isfordink.nl
Website: www.isfordink.nl
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