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Boels Rental werkt samen met de Berner Group en centraliseert de
inkoop voor al zijn locaties.


De Berner Group tilt klantgerichtheid naar een hoger niveau met een speciale maatoplossing
voor Boels.



Door de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor het verhuurplatform heeft Berner een
belangrijke key account gewonnen in de verhuurmarkt.



Boels is nu één van de grootste klanten van de Berner Group en koopt al zijn gereedschappen
en verbruiksmaterialen exclusief in bij Berner.

Keulen/Künzelsau, 5 februari 2018. De Berner Group is de nieuwe officiële leverancier van Boels
Rental. Vanaf nu koopt het verhuurbedrijf met hoofdkantoor in Nederland alle gereedschappen
en verbruiksmaterialen exclusief in bij de Berner Group. Na constructieve onderhandelingen
tussen de beide partijen is het project in 2016 officieel van start gegaan. Het doel was om de
inkoop van alle Boels locaties te centraliseren voor het eerste kwartaal van 2018. De
samenwerking met het internationale verhuurbedrijf versterkt de positie van het Duitse Berner
in de Europese markt.

Maatoplossing en kostenoptimalisatie
Boels Rental is één van de vooraanstaande verhuurbedrijven in Europa voor de verhuur van
machines, gereedschappen en materialen voor catering en evenementen. Boels had de wens
zijn bestelsysteem te centraliseren en stroomlijnen. De Berner Group bood het verhuurbedrijf
hiervoor een geoptimaliseerde oplossing die werd geïntegreerd in het bestelplatform van Boels.
Zo heeft het verhuurbedrijf een gecontroleerde omgeving in hun eigen systeem, die verbonden
is met de Berner webshop. Voordat dit project werd geïmplementeerd, had Boels een
gefragmenteerd bestelproces waarbij lokaal werd ingekocht. Nu kan het verhuurbedrijf centraal
de prijs bepalen en aansturen wat Berner per locatie ter beschikking stelt. Zo krijgt het bedrijf
inzicht in de afname van verbruiksmaterialen en gereedschappen per locatie en dus in de kosten.
Alle Boels locaties in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland zijn één voor één aangesloten
op het systeem. Op dit moment kan 80% van de locaties bestellingen plaatsen bij Berner. Voor
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maart 2018 zullen alle overige Boels locaties worden toegevoegd. In totaal is het portfolio van
Boels gegroeid van bijna 1.000 naar ongeveer 10.000 artikelen. “Met dit partnerschap kunnen
we ons inkoopsysteem volledig standaardiseren. Berner is de perfecte partner voor dit project”,
aldus John Smeets, Technisch Manager bij Boels.

Het project is geïmplementeerd door een internationaal team van de Berner Group. Marco
Schepers, Senior Director Supply Chain Operations bij de Berner Group: “Met het totaalpakket
van onze expertise, een maatoplossing en onze hoge productkwaliteit konden we voldoen aan
de hoge eisen van Boels. Door onze module succesvol toe te passen bij Boels hebben we laten
zien dat de klant bij ons centraal staat en dat het ons belangrijkste doel is om het leven van onze
klanten makkelijker te maken.”
De samenwerking met Boels Rental versterkt de positie van Berner nog meer en van groot
belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de Berner Group op de verhuurmarkt.

De Berner Group
De Berner Group is een familiebedrijf met circa 8.500 medewerkers en een geschiedenis die
60 jaar teruggaat. We leveren onze producten en oplossingen aan zakelijke klanten in 25
Europese landen. Of het nu gaat om gereedschap en verbruiksmaterialen voor garages,
bouwmaterialen en brandbescherming voor bouwbedrijven of gespecialiseerde chemie voor
fabrieken en commerciële reiniging. Als betrouwbare zakenpartner staan we altijd klaar voor
onze klanten via zo’n 5500 experts in de buitendienst, mobiel en digitaal via onze webshop en
persoonlijk in onze winkels of via ons Contact Centre.
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