PERSBERICHT
Levering 35 VDL-Buurtbussen voor Syntus
Begin augustus 2015 heeft VDL Bus & Coach 35 VDL-Buurtbussen geleverd aan Syntus. De
voertuigen zullen worden ingezet in de provincies Overijssel en Gelderland. Van de 35
Buurtbussen zijn 10 voertuigen bestemd voor de concessies Midden-Overijssel en 25
voertuigen voor de Veluwe. Syntus heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft
daarom besloten om alle Buurtbussen tegelijkertijd te vervangen. Deze Buurtbussen
hebben een instapdeur na de B-stijl wat uniek is in Nederland.
De VDL-Buurtbus
De VDL-Buurtbussen voor Syntus zijn op basis van een Mercedes-Benz Sprinter gebouwd. Uniek
aan deze bus is de instapdeur, die zich bevindt na de B-stijl. Alle 35 Buurtbussen hebben 8
zitplaatsen en 1 chauffeursplaats. Door zijn compacte afmetingen (totale lengte is 5,930 meter) is
deze bus zeer wendbaar.
Syntus
Syntus B.V. verzorgt het openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in
Twente. Dit betreft zowel openbaar vervoer per bus als per trein. Syntus is een 100%
dochteronderneming van Keolis, een internationaal opererend personenvervoerbedrijf uit Frankrijk.
Syntus heeft 15 vestigingen. Er werken zo’n 1.300 personen. Het voertuigpark bestaat uit 376
bussen en 9 treinen. Per jaar worden 97 miljoen reizigerskilometers gemaakt.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassis modules en de in- en verkoop
van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die
gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt plaats in Nederland en België. Hoog
in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een
laag brandstofverbruik, comfort en lage onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach
producten vindt plaats door middel van een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs
en agenten in meer dan 30 landen. Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden
aangeboden. Voor after sales service en onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en
snel ingrijpen door medewerkers van één van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk
distributienetwerk zorgt ervoor dat reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel
mogelijk op de plaats van bestemming geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels
uitgegroeid tot één van de grootste busproducenten in Europa.

VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 87 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen en met ruim 10.400 medewerkers. De
kracht van VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven.
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