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het 360°-camerasysteem 

Archiefinzameling en 
high-end mobiele shredders



Voorwoord  
 
Beste relaties, vrienden en bekenden, Beste relaties, vrienden en bekenden, 

Dit is onze eerste nieuwsbrief van Van Schijndel Dit is onze eerste nieuwsbrief van Van Schijndel 
Maasbracht. Wij zoeken doorgaans niet snel de Maasbracht. Wij zoeken doorgaans niet snel de 
publiciteit, maar het uitzonderlijke jaar dat bijna publiciteit, maar het uitzonderlijke jaar dat bijna 
achter ons ligt deed ons als management beseffen achter ons ligt deed ons als management beseffen 
dat met een team ‘gewoon een bedrijf runnen’, dat met een team ‘gewoon een bedrijf runnen’, 
ineens helemaal niet meer zo gewoon was. ineens helemaal niet meer zo gewoon was.   
Wij zijn dankbaar dat het klantencontact bleef, Wij zijn dankbaar dat het klantencontact bleef, 
bestellingen onverminderd werden geplaatst en met bestellingen onverminderd werden geplaatst en met 
name ons eigen bedrijf tot nu toe vrij van besmettin-name ons eigen bedrijf tot nu toe vrij van besmettin-
gen bleef. In onze eerste nieuwsbrief brengen wij u gen bleef. In onze eerste nieuwsbrief brengen wij u 

een viertal korte berichtjes, in de hoop dat zij uw een viertal korte berichtjes, in de hoop dat zij uw 
interesse zullen hebben. interesse zullen hebben.   
Wij geloven dat ons land in 2021 de status van Wij geloven dat ons land in 2021 de status van 
‘virusvrij’ (of minstens bijna) zal bereiken en verheugen ‘virusvrij’ (of minstens bijna) zal bereiken en verheugen 
ons aan het einde van dit jaar, nóg meer dan andere ons aan het einde van dit jaar, nóg meer dan andere 
jaren, op ‘gewoon’ een hand, een gezamenlijk hapje, jaren, op ‘gewoon’ een hand, een gezamenlijk hapje, 
een schouderklopje, een gezellige beurs en een een schouderklopje, een gezellige beurs en een 
onbeheerst bulderende schaterlach. onbeheerst bulderende schaterlach.   
Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en 
een goed en gelukkig begin van het nieuwe jaar! een goed en gelukkig begin van het nieuwe jaar! 
 
Namens het voltallige team van Van Schijndel MaasbrachtNamens het voltallige team van Van Schijndel Maasbracht



Meer dan enkel onderdelen 
voor vuilniswagens  

Waar Van Schijndel ooit mee begon, het leveren van 
onderdelen, is nog altijd een belangrijk fundament 
in onze onderneming. Aanvankelijk begonnen in 
hydrauliek en na de eerste cilinders werd de focus 
gelegd op inzamelvoertuigen in de afvalbranche.
Anno 2020 leveren we met een fors team aan 
60 landen, beschikken we over een magazijn van 
4.500m² en hebben we 50.000 verschillende onder-
delen op voorraad. Verspreiding naar onze afnemers 
gebeurt door internationaal onafhankelijke distributeurs. 
Een greep uit een willekeurige dag: 
op de inpakbalie liggen diverse pakketten
met bestemmingen: Amsterdam, Ghana, Zweden 
en Paramaribo. 
 
Ons gemotiveerd personeel, de ISO-certificering, 
moderne productiefaciliteiten, de basismaterialen en 
onze gekozen partners vertalen zich naar onze 
uitmuntende kwaliteit. Tot kwaliteit rekenen wij 
tevens onze goede bereikbaarheid en onze interne 
korte lijnen.  
Beschikbaarheid door een ruime voorraad, eigen 
productie van onderdelen, een gedegen voorraad-
beheer en ruime openingstijden.  

Aantrekkelijke prijzen zijn het gevolg van schaal-
grootte en efficiëntie. Multimerk-one-stop-shopping 
verlaagt transportkosten. Efficiëntie is precies dát 
kunnen leveren wat nodig is, men bestelt één knop 
en niet de complete schakelaar. 

2020: Van Schijndel Maasbracht 
volledig energieneutraal!

Tegenwoordig is de status ‘energieneutraal’ voor 
bijvoorbeeld een kantoor relatief eenvoudig te 
behalen. Voor een bedrijf met compressors, draai-
banken, lasrobots, verwarmde spuitcabines en een 
dertien meter lange plasmasnijder ligt dat net iets 
anders. Met een groot aantal fotovoltaïsche panelen, 
LED-verlichting in plaats van conventionele 
verlichting en een aardwarmtesysteem gaat ons 
bedrijf nu zelfs ‘onder de nul’. Wat we willen zeggen: 
we zijn een netto-leverancier van energie geworden. 
En dat geldt voor onze beide locaties in Maasbracht. 
Het enthousiasme door het bereiken van deze mijl-
paal gaf inspiratie voor nieuwe duurzaamheids-
plannen.  

Meer hierover in een volgende editie.



Het palet aan producten stopt niet bij de inzameltruck. 
Er zijn ook bovenkleppen, hijsjukken en slijtdelen 
voor ondergrondse containers. Voorts zijn er 
delen voor gladheidsbestrijdings-middelen, 
cilinders en slijtdelen voor stationaire persen en 
onderdelen voor veegmachines. 

Dankzij betrouwbare transporteurs heeft u 
bestelde spullen snel in huis. Heeft het wat minder 
haast? Dan kunt u rekenen op ons mobiele 
magazijn. De bekende gele truck ‘Teun’, rijdt al jaren 
een vaste route en vervoert alles, zonder het berekenen 
van transportkosten.

Of het nu een envelopje met een enkel ventieltje betreft 
of een pallet met allerhande onderdelen: 
voor elke bestelling, groot of klein, kunt u bij Van Schijndel 
terecht!



Nieuw specialisme: 
het 360°-camerasysteem 

Als we op 2020 terugkijken, zien we drukbezette 
werkplaatsen. Naast de constante stroom van 
revisies en reparaties die we voor allerhande merken 
achter- en zijladers uit Nederland en de omringende 
landen uitvoeren, hebben we ook aan andere 
opdrachten gewerkt. 

Een bijzonder nieuw specialisme dat startte in 2019 
en in 2020 een belangrijke nieuwe servicedienst 
binnen Van Schijndel werd: de montage van 
360°-camerasystemen. Voor de montage en 
kalibratie hebben wij een speciale ruimte ingericht 

en desgewenst halen wij het voertuig bij u op en 
brengen deze ook weer terug. 

Voor één klant monteerden wij in acht weken tijd 
40 Brigade Backeye-systemen op hun voertuigen. 
Vijf systemen per week, dus één voertuig per dag. 

Onze ervaring met de 360°-camerasystemen is dat 
zij ongelooflijk veel extra veiligheid bieden. In feite zijn 
er geen argumenten meer om er níet voor te kiezen. 
Enkele jaren geleden waren de prijzen extreem hoog 
en was de beeldkwaliteit nog matig. Beide nadelen 
zijn door de tijd ingehaald. 
Interesse? We geven u met alle plezier een voorlichting. 
En een proefrit met één van onze voertuigen zal u 
helemaal overtuigen.



Archiefinzameling en 
high-end mobiele shredders

De zorg, de ziekenhuizen, de volle ic’s: in 2020 
waren het allemaal onderwerpen met een hoge 
nieuwswaarde. Is er een relatie tussen Van Schijndel 
en ziekenhuizen? Ja, die is er. Onze gesloten ‘ACB 
vertrouwelijk-papierinzamelwagens’ komen regel-
matig bij ziekenhuizen. Medische documenten die 
aan personen gerelateerd kunnen worden, hebben de 
status ‘confidentieel’. Deze vertrouwelijke documenten 
kunnen én mogen het ziekenhuis niet verlaten.

Om deze reden groeit bij het management van 
onder andere ziekenhuizen steeds vaker de vraag 
of containers met deze documenten op hun eigen 
locatie kunnen worden geledigd of vernietigd. 
Zo wordt een ‘besmettingsgevaar’ voorkomen. 
Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat de interesse 
in dit type inzamelopbouw een opmerkelijke groei kent. 

Met onze meer dan twaalf jaar ervaring in de 
vernietiging van confidentieel afval zie je de tendens 
dat de landelijke, van overheidswege opgelegde 
normen, geleidelijk Europa breed verstrengen. 

Colofon 

Tot de hoogste normen behoort het ter plekke 
versnipperen van documenten tot dusdanige kleine 
vlokjes dat het terug samenstellen van het oor-
spronkelijke document onmogelijk is, zelfs niet met 
geavanceerde digitale technieken. 

Of in cijfers: de afmeting van een papiersnipper 
wordt uitgedrukt in de P-norm, deze komt voort uit 
de officiële Duitse DIN 66399 standaard. Hij loopt 
van P-1 tot P-7, waarbij P-7 betekent dat uit één 
A4’tje ruim 12.000 snippers worden gemaakt. 
Haast poeder dus. 

Van Schijndel bouwde al voertuigen met een mobiele 
shredder. Voorjaar 2021 komen daar modellen bij die 
voldoen aan de normen P-4 tot en met P-7. 
De verwerkingscapaciteit bedraagt rond 1.000 kg 
per uur. Het openen van het containerslot, het 
heffen, kiepen en het leeg terugbrengen van de 
papiercontainer geschiedt in een gesloten onbe-
mande ruimte. 

Iedereen kan er zo op vertrouwen dat persoonlijke 
informatie nimmer onder ogen kan komen van 
onbevoegde derden. U leest er binnenkort meer over.
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