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60 jarige ROGAM realiseert een volledige makeover van de personen- en bedrijfswagen Service
vestiging Spaanse Polder
De afgelopen jaren is ROGAM in

de Mercedes-Benz en ROGAM licht-

u in deze vestiging ook terecht voor een

Rotterdam e.o. ook enorm gegroeid

reclame. Natuurlijk is de uitstraling van

onverhoopte schade aan uw auto, vervan-

met personenwagens, waardoor ook

het pand erg belangrijk, maar is voor u

gend vervoer, zowel personen- als bestel-

onze vestiging in de Spaanse Polder toe

de inrichting veel belangrijker.

en vrachtwagens. Deze super moderne

aan een complete renovatie, in navolging van de eerder gerealiseerde nieuwe
vestigingen in Gouda en Rotterdam
Autostrada. Het gebouw is ter hoogte
van de kantoren aanzienlijk uitgebouwd,

“Met een rijke historie
bouwt ROGAM aan
uitdagende toekomst
op solide fundament”

vestiging ligt centraal aan de noordkant
van Rotterdam en is ook heel goed
bereikbaar vanuit Schiedam, Vlaardingen
en vele omliggende gemeentes zoals o.a.
Bergschenhoek, Berkel en Bleiswijk.

waardoor we voor zowel personen-

Valerie Njaman over het
wagenparkbeheer
Smits Vastgoedzorg heeft circa 50 bedrijfswagens in eigen
bezit en beheer, waarvan 25 Mercedessen van het type
Sprinter, Vito en Citan.
De administratieve zorg is in handen van Valerie
Njaman, administratief medewerkster, receptioniste
en verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer bij Smits
Vastgoedzorg.
“De operationele en technische zorg laten wij geheel over
aan Rogam” vertelt Valerie. “De betrouwbaarheid en uitstral-

Er werken ruim
200 medewerkers in 6
vestigingen bij ROGAM en er
worden meer dan 2500
auto’s verkocht.

ing van de Mercedes bedrijfswagens en Rogam passen perfect
bij onze bedrijfscultuur.”
“Het was een mooi moment toen er zeven nieuwe Vito’s
werden afgeleverd. Onze vastgoedonderhoudteams
kunnen weer comfortabel en veilig naar hun projecten reizen.
Met veel plezier heb ik de sleutels in ontvangst genomen!
Ik vind de nieuwe Vito’s echt prachtig.”

als bedrijfswagens een aparte ruime

Vandaar dat we ervoor gekozen

klantenontvangst hebben kunnen rea-

hebben ook de binnenkant volledig

liseren, een ruime moderne wachtruimte

te renoveren, zo bijna de gehele

voor onze klanten en ruime sociale ruimtes

werkplaats inrichting is vervangen

voor onze medewerkers. Deze uitbouw,

door ultramoderne nieuwe apparatuur.

die door z’n hoogte van het gebouw met

Het onderdelen magazijn is voorzien

een glazen gevel een enorme moderne

van een elektronische onderdelen

uitstraling heeft gegeven, is verder rondom

voorraadkast, waardoor we de opslag-

gerenoveerd met nieuwe gevelbeplating,

capaciteit van het magazijn aanzienlijk

overheaddeuren en de laatste stand van

uit hebben kunnen breiden. Verder kunt
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