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Vanuit onze eigen AdBlue Fabriek produceren en distribueren wij 
AdBlue® binnen 24 uur op iedere locatie in Nederland en België tegen 
de laagste milieubelasting met alle daarbij behorende equipment. 
Op BestelAdBlue.nl koopt u rechtstreeks uit onze AdBlue Fabriek, 
gegarandeerd de beste AdBlue® tegen de scherpste prijs.



De FullTank sensor houdt u altijd op de hoogte van uw actuele voorraad. Hierdoor kunt 
u niet alleen een lege tank voorkomen, maar ook zelf het verbruik beter

monitoren. De IBC’s worden voorzien van GPS, zodat exact bekend is 
op welke locatie de IBC staat waardoor er nog efficiënter geleverd 

kan worden. U krijgt per mail of sms een melding als de sensor 
een order genereert vanuit het FullTank platform.

Download de FullTank App via Google Play of App Store Meer weten? Bel gerust! 0183 62 93 92
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Kent u Online FullTanken al? Onze online omgeving 
waarin u uw tankzaken op een eenvoudige manier 
kunt regelen. Met de FullTank Sensor en FullTank 
App kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

ONLINE FULLTANKEN ALTIJD INZICHT IN UW TANKZAKEN

V  Gemakkelijk zelf 24/7 diesel, AdBlue® en 
 smeermiddelen bestellen
V  Waar en wanneer u wilt inzicht in uw verbruik 
V  Altijd op de hoogte van de positie van uw IBC

Voordelen van Online FullTanken
We maken het u graag zo gemakkelijk mogelijk 
door het beheer van uw IBC uit handen te nemen. 
Met Online FullTanken heeft u altijd inzicht in uw 
tankzaken en nooit een lege tank.
 
V  Optimale ontzorging
V  Tijdsbesparing
V  Altijd inzicht in uw tankzaken 
 Actuele voorraad, dagelijks verbruik, 
 trendverwachting, positie tank, 
 leveringen.

FullTank ondergaat intern een transitie. Waar vroeger 
alle orders per telefoon binnenstroomden, komt deze 
informatie steeds vaker per bestel app en sensor binnen. 
Ons contact verandert, de orderverwerking en planning 
gaan functioneren als ‘controle room’ en houdt u op de 
hoogte van de te verwachte levering. Aan het contact 
met de chauffeurs en monteurs verandert niets, zij zullen 
uw tank blijven vullen en service blijven verlenen.

Onze telefonische bereikbaarheid blijf ik één van de 
belangrijkste schakels vinden. Buiten kantooruren zijn 
wij altijd bereikbaar voor calamiteiten, al 30 jaar lang. 
Om onze 24/7 bereikbaarheid te kunnen blijven garan-
deren in de toekomst hebben we met Alert Security 
een contract afgesloten. We zijn er altijd voor u!

Trots ben ik op de reportage die door Gorinchem in 
Business is gemaakt. Scan de QR-code en zie 30 jaar 
FullTank historie in vogelvlucht.

Veel kijk-, luister- en leesplezier,  
                                                      
Hans de Baat                                                                                          

de unieke FullTank 
inhoud & gps sensor

Levering in Nederland en daarbuiten
Projectmatig verzorgen wij brandstofleveranties en 
distributie in Nederland en daarbuiten. Ook over 
de grens kunnen wij uw voorraad monitoren met 
de FullTank sensoren en op tijd uw equipment 
bevoorraden.

Voorkom misbruik
Met de FullTank sensor vallen afwijkende niveauverschil-

len direct op. Daardoor wordt oneigenlijk gebruik voorkomen.

Minder CO2 uitstoot
Onnodige transportbewegingen worden door de FullTank sensor 
voorkomen. Met de wetenschap dat een zware vrachtwagen 
ongeveer 1 kg CO₂ uitstoot per gereden kilometer, is er een 
aanzienlijke vermindering van de totale CO₂ uitstoot.

Duurzame brandstof HVO ook iets voor u?

HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ en wordt ook 
wel Blauwe Diesel genoemd. Het wordt gemaakt van her-
nieuwbare plantaardige oliën. HVO100 is bijna CO₂-neutraal, 
emissiearm en biologisch afbreekbaar. FullTank levert het in 
diverse samenstellingen, HVO100-50-20 afhankelijk van de 
blend met FullTank BioFree Diesel B0. U kunt HVO direct 
gebruiken in uw diesel voertuig, er zijn geen aanpassingen 
nodig, mits goedgekeurd door de motorfabrikant. 

Hoewel HVO nog iets duurder is, maakt u 
wel een bewuste keuze voor duurzaamheid! 

Wilt u meer info 
over onze duurzame 
brandstoffen? 
Bel 0183 62 93 92

OOK  VOOR 
SMEERMIDDELEN 
EN VETTEN is 
FULLTANK uw 
partner!

Smeermiddelen - Vetten - Koelvloeistof - 
Ruitensproeier antivries - Demiwater

V Direct uit voorraad leverbaar 
V Snelle levering gegarandeerd 
V Voor elk probleem een oplossing 

Gratis 
oplaadkeycord

geschikt voor 
Android 

toestellen, 
iPhone en ipad

 bij iedere 
bestelling 

FullTank 
smeermiddel 

of vet

Rode drukknop kan 
direct voorraad meten 
en positie bepalen

Antenne voor GPS signaal 
buiten de tank

In mij zit altijd ‘blijven 
gaan’ , daar word ik nog 
bewuster van als ik 
de inhoud van deze 
InfoTank lees met alle 
snelle ontwikkelingen.   



Of wilt u toch liever iemand
persoonlijk spreken?

0183 62 93 92

vragen, advies nodig of een 
bestelling plaatsen?

sales@fulltank.nl
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Heeft u ‘s nachts of in het weekend met spoed FullTank 
nodig vanwege een stroomstoring waarbij de nood-
aggregaten niet stil mogen komen te staan? Of loopt 
uw continuïteit in gevaar als gevolg van een lege tank? 

Hiervoor is de FullTank alarmcentrale, de schakel tussen u als klant en de 
FullTank medewerkers die in actie komen bij calamiteiten. Met een SOS 
oliecontract heeft u de zekerheid binnen een vastgesteld tijdsbestek, weer 
een volle tank te hebben.

Altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Rijdt u wel eens met een gasoliekar met 
maximaal 1000 liter diesel of geeft u een 
diesel IBC aan uw chauffeur met een 
dieplader mee? Dan hoopt u vast geen 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
tegen te komen.

Het is namelijk verplicht vanuit het ADR om 
aan te kunnen tonen dat u* een training heeft 
gevolgd met betrekking tot het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg.

Wilt u ook met een ontspannen gevoel de 
weg op met gevaarlijke stoffen zonder vrees 
voor de ILT? Schrijf u dan nu in! 

0183 62 93 92 - sales@fulltank.nl 

*  de chauffeur maar ook de monteur, planner, magazijn- of   
 administratiefmedewerker etc.

Wilt u altijd en overal 
brandstof kunnen bestellen?

 FulLTank bestel app

FullTank blijft zijn dienstverlening optimaliseren en werkt 
aan een online ADR awareness training. De training kunt u 
dan thuis van achter uw laptop volgen en wordt afgesloten met 
een toets van 20 meerkeuze vragen. Het kost u slecht 2 uur van 
uw tijd. Na het succesvol voltooien van de training ‘Het omgaan 
met gevaarlijke stoffen’ ontvangt u een certificaat. We houden 
u op de hoogte wanneer de online training van start gaat.

FullTank 
ADR awareness training 
gevaarlijke stoffen 1.3
schrijf u nu in!


