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APK Group kiest voor Ford
Sint-Agatha-Berchem, 12 juni 2018 – Multidisciplinair infrastructuurbouwer APK uit Overpelt,
Limburg, kiest voor zijn bedrijfsvoertuigenpark resoluut voor Ford. 80% van de 600 lichte
bedrijfsvoertuigen van APK zal in 2018 het Ford-embleem dragen, een aandeel dat voor de
start met de samenwerking met FordStore Driesen in 2015 op 0% stond en blijft groeien. APK
koos voor de Ford Transit-familie (Courier, Connect en Custom) voor zijn kwaliteit, veiligheid en
comfort, iets wat de werknemers van APK ten zeerste weten te appreciëren.
APK Group zag in 1960 als ‘Electro- en kabelwerken Kerkhofs’ het levenslicht in het Limburgse
Hechtel-Eksel en groeide door overnames en samenwerkingen uit tot een groep met 1.300
werknemers en een gecombineerde omzet van 170 miljoen in België en Nederland. APK telt
verschillende divisies: energie en water, econergy, telecom infra (fiber & coax), in-home
telecominstallaties en IoT, wegenbouw en recycling.
Samenwerking Ford Lommel Proving Ground en FordStore Driesen
Het hoofdkantoor van APK Group is gevestigd in Overpelt, op een steenworp van Ford Lommel
Proving Ground. Het bedrijf heeft dan ook een nauwe samenwerking met de Europese
testterreinen van Ford. Zo zijn een twintigtal voertuigen van APK Group uitgerust met een ‘black
box’ die gegevens verzamelt die voor Ford nuttig kunnen zijn om bij de ontwikkeling van nieuwe
voertuigen beter in te spelen op noden van klanten en die APK een beter inzicht geven bij de
keuze van het soort voertuigen die het meest geschikt zijn voor hun park. Het management van
APK Group bracht begin dit jaar nog een bezoek aan de faciliteiten van Ford Lommel Proving
Ground om zo aan den lijve te ondervinden welke inspanningen er geleverd worden om de
bedrijfsvoertuigen van Ford comfortabel, veilig en duurzaam te maken.
Een bijkomende motivatie voor APK Group om te kiezen voor Ford is de nauwe samenwerking
met FordStore Driesen. Driesen engageerde zich om APK maximaal bij te staan in een perfecte
voertuigbeleving, van de keuze van de voertuigen over de bestelling tot een snelle levering en
een vlekkeloze service. De oplossingen op maat die Driesen APK Group biedt en de 24/7
mobiliteitsverzekering zijn voor APK Group niet te onderschatten pluspunten.
Succes voor de bedrijfsvoertuigen van Ford
Het lichte bedrijfsvoertuigengamma van Ford weet het vertrouwen te winnen van heel wat
bedrijven en doet het dan ook bijzonder goed in de verkoopcijfers. De Transit-familie is
wereldwijd de bestverkochte bestelwagenfamilie en ook in België scoort het Transit-gamma met
de nieuwe Custom en 2Ton, die later dit jaar het gezelschap krijgen van de vernieuwde Transit
Courier en Transit Connect. Zo werd in ons land in 2017 het hoogste jaarvolume voor de Ford
bedrijfsvoertuigen van deze eeuw opgetekend met een volume dat 18% hoger lag dan het
voorgaande jaar. Daarnaast blijkt de Ford Ranger, de stoere pick-up van het merk, bijzonder
populair. Hij is de absolute nummer 1 in het felbevochten segment van pick-ups in België met
een marktaandeel van maar liefst 30%.
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###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 54,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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