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Ook voor 2023 is er weer een 
FullTank agenda en bureaukalender! 
Bestel via de FullTank app of  
fulltank.nl/bestellen.



Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk 
maken. Tevredenheid en 24/7 voor u klaar 
staan zijn onze servicewaarden. 

Persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk, en we blijven 
ook continu innoveren om u zo goed mogelijk te servicen. 
Voor iedere vraag en behoefte proberen wij u zo goed mo-
gelijk van dienst te zijn zodat u bij FullTank als 
Full Service leverancier altijd terecht kunt. Wij leveren die-
sel, AdBlue® en smeermiddelen, maar doen daarnaast nog 
veel meer. Zo hebben wij een technische dienst, een Diesel 
CleanTank Service, Offroad Distrifuel, SOS Olieservice en 
kunt u 24/7 Online FullTanken! 

Loopt u wel eens tegen de volgende vragen aan? 

- Opeens tekort aan brandstof of AdBlue®? 
 Voor spoed zijn wij 24/7 bereikbaar!

- 24/7 Diesel, AdBlue® en smeermiddelen bestellen?
 Het maakt niet uit waar u bent. Door een simpele druk op 
 de knop kunt u 24/7 bestellen via de FullTank bestel app of 
 fulltank.nl/bestellen.

- Tank op een moeilijk bereikbare plek? 
 Met ons uitgebreid wagenpark kunnen wij overal brandstof   
 leveren.

- Vuil in uw tank? 
 Met de diesel CleanTank service wordt uw diesel gereinigd en 
 uw tank schoongemaakt.

- Tijdelijk dieselopslag nodig? 
 Wij hebben een ruime voorraad IBC’s en tanks en kunnen   
 direct leveren.

- IBC keuren? 
 Wij zijn gecertificeerd om Kiwa en ADR keuringen te verrichten  
 zowel in onze werkplaats als bij u op locatie.

- Altijd inzicht in uw tankzaken? 
 Met de FullTank sensor en FullTank app bent u altijd op de   
 hoogte van de voorraad en locatie van uw tank.

- Kiest u bewust en rijdt u al op HVO? 
 Wij leveren HVO in diverse samenstellingen, HVO100-50-20.

- Behoefte aan een thuistankinstallatie? 
 Wij assembleren elke gewenste diesel en/of AdBlue installatie   
 op locatie.

- Project in Nederland of daarbuiten? 
 Wij zijn specialist in grote bouwprojecten, evenementen, 
 calamiteiten en offroad leveringen.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt, 
dat is service! Al 32 jaar is dit de 
rode draad in ons bedrijf. 
Het begon al in 1990, toen ik het 
bedrijf startte, door op zaterdagen 
zelf vleugelpompen te repareren 
bij klanten. In deze achtste Info-
Tank kunt u lezen hoe deze service 
zich verder heeft ontwikkeld.

In deze periode zijn we in eigen 
beheer een extra hal aan het bouwen (zie achterzijde) met als 
doel onze voorraad ureum, AdBlue® en smeermiddelen voor de 
toekomst te waarborgen. 
Ook de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning ligt 
al weer te wachten voor het uitbreiden van ons equipment op 
het gebied van methanol, mierenzuur (hydrozine) en waterstof. 
Want ook FullTank gaat met de energietransitie verder waar 
mogelijk. Kortom, FullTank blijft in beweging!

Veel leesplezier, Hans de Baat

- Smeermiddelen nodig? 
 Voor elke toepassing heeft FullTank een oplossing.

- Uw equipment opladen met groene stroom? 
 Met de FullTank hydrozine aggregaat kunnen wij emissieloos   
 stroom leveren op locatie.

- Zelf uw equipment op de bouwplaats voorzien van AdBlue®? 
 De FullBlueBox is aan te sluiten op iedere machine en overal   
 inzetbaar.

- Altijd goede kwaliteit AdBlue®? 
 Vanuit onze eigen AdBlue fabriek produceren wij de beste   
 AdBlue® tegen de scherpste prijs.

Heeft u een andere vraag?
Bel gerust, ons salesteam staat altijd voor u klaar!
Of stuur een mailtje naar sales@fulltank.nl.

Voor datacentra, ziekenhuizen of eigen-
lijk overal waar de stroomvoorziening een 
must is, is het een geruststelling te weten 
dat bij stroomstoringen de noodaggrega-
ten niet stil komen te staan als gevolg van 
brandstoftekort.

Onze SOS olieservice zorgt ervoor dat u altijd en overal 
brandstof heeft. Wij leveren 24/7 brandstof voor uw nood-
stroom installatie. U kunt hiervoor een overeenkomst 
afsluiten waarin uw wensen worden vastgelegd. 

Altijd bereikbaar
FullTank is 24/7, dus dag en nacht en elke dag van de week, 
telefonisch bereikbaar.

SOS OLIESERVICE  ALS STROOM EEN MUST IS

Brandstoftank leeg?
BEL & MELD:
- locatie
- bereikbaarheid afleverpunt
- volume en type brandstof 

In no time is uw 
continuïteit weer 
gewaarborgd.

Nood oproep
Binnen een overeengekomen tijdsbestek zal FullTank 
met voldoende personeel, materieel en brandstof ter 
plaatse zijn, om uw brandstoftanks weer te vullen.
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wilt u toch iemand
persoonlijk spreken?

0183 62 93 92

of komt u liever langs?
griendweg 80 

4209 DB  schelluinen

vragen, advies nodig of een 
bestelling plaatsen?

sales@fulltank.nl

COLOFON
InfoTank is een uitgave van FullTank
Samenstelling en eindredactie: Afdeling Marketing & Communicatie FullTank  Oplage: 4.000 exemplaren  Uitgave: Oktober 2022
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van FullTank.  
FullTank is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. 
Stelt u geen prijs op de ontvangst van InfoTank dan kunt u dit doorgeven via sales@fulltank.nl.

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

Wilt u altijd en overal brandstof, 
adblue® en smeermiddelen bestellen?

 FulLTank bestel app

Steeds meer mogelijk 
met Online FullTanken
FullTank blijft doorontwikkelen, met de nieuwe 
digitale mogelijkheden krijgt u nog meer inzicht in 
uw tankzaken. Wat is er nieuw en in ontwikkeling? 

-  Als de FullTank sensor bij automatisch afvullen een order genereert ontvangt  
 u een notificatie per mail* of sms zodat u weet dat FullTank binnenkort langs- 
 komt om uw tank te vullen. Mochten de aflevergegevens niet kloppen omdat  
 de IBC/tank intussen verplaatst is kunt u hier direct melding van maken.

-  Direct nadat de tank is gevuld door een van onze chauffeurs ontvangt u per  
 mail* de afleverbon van de geleverde liters.

-  Voor België is er nu rode en witte diesel te bestellen via de FullTank app 
 of www.fulltank.nl/bestellen.

-  In de FullTank app kunt u via uw  
 account:
 -  de bestelhistorie bekijken en  
  een bepaalde periode selec- 
  teren. Op aanvraag kan Full-  
  Tank hiervan een export   
  draaien.
 - documenten uploaden bij de  
  order.
 - zelf het adres aanpassen   
  van de locatie van uw IBC/  
  tank.
 -  aanvinken of u gebruik wilt 
  maken van automatisch   
  afvullen.
 -  uw IBC’s monitoren, de IBC/ 
  tankovereenkomst, keurings- 
  rapporten en eventueel foto’s  
  bekijken.

De laatste paal ‘436’ is geslagen. 
Dit officiële moment was het start-
sein voor de bouw van de uitbrei-
ding van de AdBlue fabriek. Door 
de nieuwbouw met een vloeropper-
vlakte van 2.500m2 kunnen wij nog 
veiliger en efficiënter onze produc-
ten opslaan. De verwachting is dat 
we begin 2023 de nieuwbouw in 
gebruik zullen nemen.

nieuwbouwproject 
FullTank

* Indien uw mail bij ons bekend is. U kunt uw mail doorgeven aan sales@fulltank.nl


