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HELLA preferred partner van European Trailer Care 

Samenwerking met optimale service voor fleetowners 

Nieuwegein, juni 2020. Sinds dit jaar is HELLA preferred partner van European Trailer 

Care. European Trailer Care is de succesvolle samenwerking tussen onafhankelijke 

trailer reparatie bedrijven in Europa. Net als European Trailer Care wil HELLA de 

fleetowner optimaal ondersteunen bij reparatiewerkzaamheden. Formulemanager Erik 

Spalink: “HELLA is een vooruitstrevend bedrijf waar we ons graag aan verbinden.” 

Door de kracht van samenwerken kan European Trailer Care fleetowners de optimale 

service bieden in geheel Europa. Er zijn zeer korte lijnen met alle trailer en onderdelen 

fabrikanten. HELLA heeft voor trucks en trailers een omvangrijk assortiment 

koplampen, verlichtingsoplossingen en elektronicaproducten. Fleetowners kunnen 

profiteren van de jarenlange ervaring als leverancier van originele onderdelen aan 

toonaangevende fabrikanten. 

 

Een van de doelen van European Trailer Care is het delen van kennis. HELLA 

presenteert zich als een sterke partner van grossiers en werkplaatsen. Naast 

onderdelen en equipment, biedt HELLA productinformatie en technische kennis aan de 

bijna 30 aangesloten trailer werkplaatsen in België en Nederland. De werkplaatsen 

kunnen door de partnerovereenkomst rekenen op technische en marketing 

ondersteuning. 

 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.nl.  

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een wereldwijd vertegenwoordigd, 

beursgenoteerd familiebedrijf met meer dan 125 locaties in ruim 35 landen. Met een omzet van 

7 miljard euro in het fiscale boekjaar 2018/2019 en 39.000 medewerkers, is HELLA één van de 

leidende toeleveranciers in de automotive. HELLA is gespecialiseerd in innovatieve 

verlichtingssystemen en voertuigelektronica en is hiermee al meer dan 100 jaar een belangrijke 

partner voor de automotive industrie. Binnen het segment Special Applications ontwikkelt, 
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produceert en verkoopt HELLA daarnaast verlichtings- en elektronicaproducten voor speciale 

voertuigen. 

 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Linda Steehouwer 
Marketing & Communicatie 
Celsiusbaan 2  
3439 NC Nieuwegein / Nederland 
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
 
 
 


