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JOEP VERSTEEG, VM SERVICE

‘Klant wil
voorraad zien’

Joep Versteeg is één van de twee eigenaren
en oprichters van VM Service in Swifterbant.
In 2004 lieten Joep Versteeg en zijn compagnon Mathijs Merkelijn zich inschrijven bij de
Kamer van Koophandel. In 2009 betrokken de
twee een nieuw pand. Daarna groeide het
bedrijf snel. Op dit moment laten de ondernemers een derde pand bouwen voor de
opslag van vooral minitrekkers.
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van VM Service in Swifterbant

oep Versteeg en Mathijs Merkelijn kennen elkaar al sinds hun opleiding landbouwtechniek aan de MTS in Apeldoorn.
Ze besloten zich na deze opleiding wat
verder te bekwamen in de landbouwtechniek
en volgden de agrarische lerarenopleiding
Stoas in Dronten. Toen al sleutelden ze wat
aan trekkers en werktuigen van derden en
algauw hadden ze een eigen werkplaatsje.
Zo kwamen de jonge ondernemers in
contact met fruittelers en ontdekten ze de
wereld van de kleine trekkertjes. “Al gauw
kochten en verkochten we ons eerste trekkertje en raakten we bekend met de wereld
van de minitrekkers en besloten we ons daar
volledig in te specialiseren”, vertelt Versteeg.
Het bedrijf groeide snel en groeien is ook
hun ambitie. Zolang er mogelijkheden zijn
in de markt proberen de twee ondernemers
die te pakken. En dat lijkt hen aardig te lukken gezien het gegeven dat er momenteel al
een derde hal voor opslag van voorraden in
aanbouw is.

(Fl). Met een paar honderd

Alles in eigen huis

’s Lands grootste in kleine
tractoren’ staat er op het pand

minitrekkers op voorraad en
een nieuw pand in aanbouw is
het bedrijf inderdaad groot in
een kleine wereld.
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Het begon in 2005 met een dealerschap van
Shibaura maar inmiddels kun je bij VM Service ook terecht voor een compacttrekker
van Deutz-Fahr, Yanmar of Mitsubishi. Inkoop
en verkoop van gebruikte minitrekkers is
een belangrijk onderdeel van het bedrijf. In
het najaar weten veel fruittelers VM Service
te vinden voor de huur van minitrekkers
voor de oogstperiode. Net als met hun handel zijn ze met verhuur van minitrekkers

VM Service
Swifterbant
Tot 8 personen
2004
Behalve minitrekkers tot 55 pk,
kun je bij VM Service ook
terecht voor de daarbij
behorende mechanisatie.

landelijk actief. En ze verkopen inmiddels
ook steeds meer trekkers over de grens.
VM staat voor de achternamen van de firmanten Versteeg en Merkelijn en het woord
Service is daaraan toegevoegd omdat zij zich
daarmee willen onderscheiden van de
concurrenten. VM Service knapt gebruikte
trekkers in eigen beheer op en waar nodig
worden de trekkers gerepareerd – eventueel
inclusief een motorrevisie, hoewel dat niet
altijd de moeite loont. Om de trekkers netjes
af te leveren is er een eigen spuitcabine in
het bedrijf.

Totale investering
Een trekker uit een folder verkopen valt niet
mee, weet Versteeg. “De klant wil wat zien
en als je wat voorraad en assortiment hebt
dan kan de klant beter vergelijken en een
betere keuze maken. Met alleen een trekker
begin je niet zoveel en dus moet er vaak ook
een aantal werktuigen bij. Dat varieert van
een voorlader tot en met een frees of een
maaiarm met klepelmaaier. De totale investering is voor de klant ook een belangrijk
punt. De Shibaura SX26 is op dit moment
bij particulieren heel populair omdat er ook
een maaidek onder kan waardoor de zitmaaier overbodig wordt en je toch een trekkertje hebt waarmee je allerlei klussen op
en om het erf, en in veel gevallen de paardenstal, kunt klaren.”
All-in service betekent ook dat het bedrijf
elke trekker naar de gewenste specificaties
van de klant kan afleveren.
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