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Uw bedrijf groeit hard en de vooruitzichten zijn goed. Investeringen zijn 

onontkoombaar. Maar dan, de gesprekken met uw huidige financier zorgen 

voor weinig of géén extra financiële armslag. Procedures, standaard reken-

modellen, maar vooral te weinig kennis van de markt. Herkenbaar? Maak  

in deze casestudy kennis met Hoogwout Berging. Een gezond, groeiend 

bedrijf dat meer kan dan de naam doet vermoeden; van het ophalen van 

een gestrande Porsche, tot het wegslepen van een vliegtuig  
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EEN FAMILIEBEDRIJF 2.0

Al vanaf z’n 12e wast hij de wagens, waar 

hij een kleine 20 jaar later eigenaar van 

werd. Maarten Pels (1981) is sinds 2010 

DGA van Hoogwout Berging. Zijn bedrijf is 

specialist in berging, pechhulp, transport 

van vrachtwagens en repatriëring van 

voertuigen. Met vestigingen  

in Rijsenhout, Purmerend 

en Oostzaan langs  

de levensaders van 

Amsterdam; de  

A4, A7, A8, A10  

én Schiphol.

In 2010 kocht hij het bedrijf terug dat 

zijn vader 5 jaar eerder van de hand 

deed. “Mijn vader kreeg toen een bod 

wat hij niet kon weigeren. Ik ben toen 

aan de slag gegaan bij de brandweer, 

mijn andere liefde. Erg leuk en leerzaam 

werk.” Daar, op de meldkamer, 

kwam hij erachter dat hij 

de continue actie miste. 

“Op de momenten dat 

er niks gebeurde bij 

de brandweer werd 

ik onrustig. Na een 

paar jaar kregen we 

de kans om Hoogwout 

terug te kopen. Zoals je 

zult begrijpen, heb ik die 

kans niet laten liggen!”

Het bedrijf voelt met zo’n 30 medewerkers 

aan als een familiebedrijf. “Dat kan ook 

niet anders” geeft Maarten aan. “Als je 

goede 24/7 dienstverlening wilt bieden, 

moet je écht wat voor elkaar overhebben.” 

En zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat 

een aantal medewerkers op hun vrije  

zaterdag staat te sleutelen aan de brug. 

“Een beetje hobbyen noemen we dat.”

“Je moet  
écht wat  

voor elkaar  
overhebben”



STAP VOOR STAP GROEIEN

De eerste jaren na de overname waren 

lastig. In het bergingsvak is reputatie álles 

en zijn er geen tweede kansen. “Mensen 

moeten op je kunnen rekenen. Altijd!” 

En dus maakte hij lange dagen, lange 

weken om klanten altijd van dienst te 

zijn. Dat die dienstverlening vrij ver gaat, 

illustreert het volgende verhaal: “Ik was 

in gesprek met een potentiële, nieuwe 

klant en vertelde over onze 24/7 dienst-

verlening. Ik gaf aan dat hij me altijd kon 

bellen voor een noodgeval, al was het 

midden in de nacht voor een broodje Bao 

Pao. Dat broodje kan dan wel wat duurder 

uitvallen dan gebruikelijk, maar een nood-

geval is een noodgeval.” Hij vertelt het 

met pretogen. “Die klant belt dus in één 

van de eerste weken van ons contract, 

midden in de nacht op. Of ik die broodjes 

Bao Pao nog kom brengen?” Maarten 

was erop voorbereid dat dit een keer kon 

gebeuren. Hij stapt uit bed, pakt de Bao 

Pao uit de vriezer en klopt een half uur 

later bij de klant aan. “Het gezicht van de 

man was echt onbetaalbaar! En met dit 

symbolische gebaar heb je er een klant 

voor het leven bij.”

Het bedrijf moest daarnaast opnieuw op-

gebouwd worden. In sneltreinvaart moest 

hij zich diverse rollen eigen maken. “Van 

het bergingsvak wist ik genoeg, maar ik 

had niet veel kaas gegeten van bijvoor-

beeld personeelsbeleid of boekhouden.” 

Hij leert snel van de fouten die hij als 

startende ondernemer maakt. En zo kon, 

na de eerste roerige jaren, voorzichtig aan 

groei worden gedacht. De klantenkring 

werd steeds groter, maar ook diverser. En 

dat vraagt soms ook om ander materieel. 

“Je kunt je voorstellen dat we voor een 

kapotte bus van Connexxion ander  

materieel nodig hebben, dan voor het  

doortransport - het verder transporteren - 

van een Mercedes.” Stap voor stap werd 

het wagenpark daarom uitgebreid of 

materieel werd vervangen. Omdat be-

talingstermijnen van 90 dagen in deze 

branche eerder regel dan uitzondering zijn, 

en marges onder druk staan, is externe 

financiering géén overbodige luxe. 

“Stap voor  
stap werd het 

wagenpark  
uitgebreid”



KENNIS VAN DE MARKT IS CRUCIAAL  
BIJ EEN FINANCIERING

In 2015 gaat Hoogwout op zoek naar een 

geschikte financiering voor een nieuwe, 

volledig elektrisch aangedreven, truck. 

Maarten hierover: “Er wordt door klanten 

steeds meer ‘groen’ aanbesteed, dus  

we wilden zo’n zero emission wagen toe-

voegen aan onze dienstverlening om zo 

tegemoet te komen aan deze wensen.”  

Het bedrijf kiest er bewust voor om met 

verschillende partijen in gesprek te gaan. 

“We hebben een paar keer onze neus ge-

stoten in onze zoektocht naar financierings-

oplossingen. Je merkt bijvoorbeeld dat er 

weinig flexibiliteit en geen kennis van de 

markt is bij de meeste grote banken. Een 

tweedehands truck van 10 jaar oud, met 

130.000 kilometer op de teller, heeft voor 

een gemiddelde financier een relatief lage 

restwaarde. Ik zie echter een truck waar  

‘de kop vanaf is’ en waar ik nog makkelijk  

6 jaar mijn klanten goed mee kan helpen.” 

Xander van Beekum, leasing specialist van 

abcfinance, dingt ook mee in dit traject, 

maar er wordt uiteindelijk voor een andere 

oplossing gekozen. Er blijft wel sprake van 

contact. Maarten: “Xander heeft wat met 

auto’s en er was vrijwel meteen een klik.” 

Bij de volgende uitbreiding van het wagen-

park, een nieuwe DAF plateauwagen en 

een aantal tweedehands trucks, gaan ze 

dan ook om tafel. Maarten hierover:  

“abcfinance heeft als grote voordeel dat 

zij btw bevoorschotten. Bij grote trucks 

gaat dit toch al snel om zo’n € 50.000  

of meer. Daarnaast weet Xander boven-

gemiddeld veel van deze branche. Zo 

maakte hij tijdens één van onze afspraken 

de opmerking dat hij een truck wel even 

zou verplaatsen als dat nodig was. Ik gaf 

hem mijn sleutel en tot mijn stomme ver-

bazing rijdt hij die wagen zo weg. Wist ik 

veel dat hij z’n groot rijbewijs had.” 

De twee komen tot een overeenkomst 

met als basis een obligo faciliteit. Dat 

heeft volgens Maarten één groot voor-

deel: “Flexibiliteit. Als ik morgen een 

buitenkansje tegenkom en zo ons wagen-

park slim kan uitbreiden, dan kan Xander 

binnen een dag groen licht geven. Dat 

betekent overigens niet dat hij al mijn 

voorstellen klakkeloos accepteert. Hij denkt 

mee en stelt scherpe, kritische vragen, 

waardoor ook een ‘nee’ waardevol wordt.” 

Xander stelde wel één opmerkelijke voor-

waarde op in het contract: een dag mee 

‘bergen’. Je bent nu eenmaal liefhebber  

of niet… 



PAPIEREN ROMPSLOMP?! DE VOLGENDE STAP

Veel ondernemers lopen in financierings-

vraagstukken tegen de enorme papieren 

rompslop aan. Bij abcfinance pakken ze 

dat volgens Xander, nét even iets anders 

aan. “Bij nieuwe relaties is er eerst een 

diepgaande analyse van ‘de vent en zijn 

tent’. De boekhouding wordt gezamenlijk 

doorgenomen en er volgen diverse ge-

sprekken. Dat gebeurt grondig, maar met 

een duidelijk doel: op deze informatie 

moet je in principe jarenlang kunnen voort-

borduren.” De periode die volgt is wat hem 

betreft dan ook veel simpeler: “We houden 

gezamenlijk met de klant de veranderingen 

in de gaten en acteren hierop. Dat betekent 

in de praktijk dat, als er een faciliteit is 

afgegeven, er snel gehandeld kan worden 

binnen het afgesproken speelveld.”

De heren doen zaken sinds eind 2015 

en spreken beiden van ‘een gelukkig 

huwelijk’. Inmiddels zijn diverse wagens 

gefinancierd met behulp van abcfinance. 

Maar wat is de volgende stap? Maarten: 

“In eerste instantie wil ik graag het huidige 

succes consolideren. We hebben een goede 

balans in het wagenpark, voldoende ge-

kwalificeerd personeel en tevreden klanten. 

Even genieten van de huidige situatie.” Aan 

de andere kant blijkt het bloed te kruipen 

waar het niet gaan kan. Een internationale 

klant heeft vergaande interesse getoond 

in een samenwerking met Hoogwout. Uit-

breiding van het wagenpark is dan onont-

koombaar. Xander: “En dan zijn wij er om 

Maarten en zijn bedrijf hierbij te helpen!”

“Dankzij  
abcfinance  

kunnen we snel 
handelen”



Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

www.abcfinance.nl

Leasing

Beemdstraat 1d

5653 MA Eindhoven

Tel.: + 31(0)40 239 30 90 

Fax: + 31(0)40 243 91 82

leasing@abcfinance.nl   

Factoring & Collections

Savannahweg 71

3542 AW Utrecht

Tel.: + 31(0)30 243 12 24 

Fax: + 31(0)30 243 13 34

factoring@abcfinance.nl  

collections@abcfinance.nl 
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