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KOKS BELGIUM
DENKT MET U MEE!

Beste klant,

De huidige tijd gebiedt om over de toekomst na te denken. 
Om optimaal te kunnen profi teren van de synergie van de KOKS Group, 
gaat ITEV-MGM per direct verder onder de naam KOKS Belgium nv. 

Door deze korte lijnen kunnen wij u nog beter van dienst zijn door:

1 Service en herstellingen vinden plaats bij de klant (op locatie) 
door onze geschoolde technieker Danny Straus.
Prijs per werkuur : € 51,00
Prijs per reisuur : € 51,00
Prijs per kilometer : € 0,81

2 Scholing van chauff eurs en techniekers.
Goed geschoolde chauff eurs en techniekers besparen kosten en werken veilig. 
Met betrekking hiertoe kunnen wij u een passend voorstel maken voor:
• Periodieke inspecties van uw materieel (zo mogelijk met uw technieker)
• Bijhouden van een inspectie database
• Scholingstraject voor chauff eurs
• Scholingstraject voor technieker

3 Onderdelen van ons centraal distributiecentrum kunnen binnen de 24-uren bij u 
afgeleverd worden. Hiervoor staat ons kantoor te Nazareth volledig ter uwe beschikking.
New Westral Business Park, Steenweg op Deinze 150, bus 24, 9810 Nazareth, 
telefoon 09 384 08 17, fax 09 384 67 01.

4 Demonstraties worden vanuit een gezamenlijk wagenpark uitgevoerd, waardoor u 
steeds de nieuwste uitvoering van de machines aan het werk ziet.

Al onze producten staan uitgebreid vermeld op onze website www.koks.com

Door al deze acties betrachten wij, samen met u, een duurzaam gebruik van uw veegmachine te 
bewerkstelligen.  

Met vriendelijke groet,

KOKS Belgium nv,

F.J.M. Koks
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