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Laatste drie van 250 IVECO Daily’s afgeleverd bij Bo-Rent.nl 

Bo-Rent.nl heeft in de laatste week van juni haar 248e, 249e én 250e IVECO Daily in 

ontvangst mogen nemen. Deze gelegenheid is officieel gemaakt met de laatste 

sleuteloverdracht aan Frank Borgeld bij Bo-Rent.nl-vestiging Amsterdam-Duivendrecht. 

 

Bo-Rent.nl 

Vandaag de dag staat Bo-Rent.nl, onderdeel van de Bo-Mij Groep, bekend om de verhuur van 

bouwmaterialen en auto’s/ bestelwagens. Inmiddels is het bedrijf na zo’n 35 jaar uitgegroeid tot een 

concern dat zich over heel Nederland bevindt. Om het assortiment van bestelbussen up-to-date te 

houden en aan de groeiende klantvraag te voldoen, heeft Bo-Rent.nl haar wagenpark uitgebreid en 

deels vervangen met 250 nieuwe IVECO Daily’s. 

 

6-maanden planning 

Vanaf de eerste week in 2018 is IVECO begonnen met de aflevering van 250 Daily’s voor Bo-

Rent.nl. Middels een strakke planning zijn de bestel- en bakwagens in een half jaar tijd afgeleverd bij 

de verschillende vestigingen van Bo-Rent.nl. Voor de laatste aflevering op 26 juni, stonden twee 

bakwagens en een bestelbus klaar bij Amsterdam-Duivendrecht. Frank Borgeld vertelt dat dit een 

van de drukste vestigingen is, met de meeste auto’s. 

Bo-Rent.nl heeft gekozen om haar wagenpark verder uit breiden en deels te vervangen met de 

IVECO Daily, vanwege de goede prijs/kwaliteitverhouding. De kwaliteit zit hem volgens Frank 

Borgeld in het ruime laadvermogen en de lage uitstoot. Met deze lage uitstoot voldoet de Daily aan 

de laatste eisen omtrent milieuregelgeving; een belangrijk aspect voor zowel Bo-Rent.nl als IVECO. 

Naast de productvoordelen geeft Frank Borgeld aan erg tevreden te zijn over het servicenetwerk van 

IVECO Schouten. Bovendien verloopt het contact tussen IVECO en Bo-Rent.nl goed en zal dat 

onderhouden blijven. 
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IVECO Daily 

De IVECO Daily is het afgelopen half jaar in twee uitvoeringen afgeleverd: als bestelwagen en als 

bakwagen. De IVECO Daily bestelwagen kent een configuratie met wielbasis 3520 mm en 4100 mm. 

Hierbij hebben ze een verhoogd dak en zijn ze respectievelijk goed voor een laadvermogen van 11 

en 16 kuub. Dit biedt de klanten van Bo-Rent.nl voldoende laadvermogen. Met een 120 pk sterke 

motor rijden deze IVECO Daily’s ook comfortabel op langere afstanden. 

Naast de Daily bestelwagen zijn er ook 40 Daily’s als bakwagens afgeleverd. Deze Daily’s zijn 

voorzien van een chassis-cabine, dubbellucht en 140 pk motor. Alle bedrijfswagens van IVECO die 

je kunt huren bij Bo-Rent.nl, zijn te rijden met een B-rijbewijs. Dit maakt het voor iedereen met een 

rijbewijs toegankelijk. 
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IVECO 

IVECO is een merk van  CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de beurs in New 

York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en 

commercialiseert een breed gamma van lichte tot  zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo tot 19 ton, de Trakker  (voor off-road 

missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton.  Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik dumpers en speciale 

voertuigen.   

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, 

Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en 

service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. . 

 

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com  

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Pers verantwoordelijke IVECO België 
Gossetlaan A., 28A, Bus 3 

1702 Groot Bijgaarden  - België 

 

Stefaan Leman 

Tel.  024671251       

Mobile 0477330842  

stefaan.leman@iveco.com 
 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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