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Classic Foodtruck Garage 
& HEMA
Classic Foodtruck Garage is trots op de samenwer-
king met uw collega-ondernemer de heer Van Doorn, 
eigenaar van Hema-vestigingen in Wageningen en 
Bennekom. Wij hebben, in nauw overleg, een bijzon-
dere classic foodtruck gebouwd om rookworsten en 
hotdogs aan te kunnen bieden.
Na een bouwperiode van 8 weken is de foodtruck, 
een Peugeot J7 uit 1977, op vrijdag 19 december 
2015 afgeleverd. Op 20 en 21 december was de 
vuurdoop op de kerstmarkt in Wageningen.  
De reacties waren bijzonder positief. Er werden 
foto’s gemaakt die vervolgens gedeeld werden op 
social media. Het personeel was erg enthousiast 
en de verkoop uitstekend. 

Uw eigen classic foodtruck?
Dit unieke concept is er nu ook voor u! Ideaal als 
verlengstuk van uw onderneming. Wat denkt u 
bijvoorbeeld van uw eigen classic foodtruck vóór 
uw pand of misschien zelfs ín uw winkel? 
Of de truck inzetten bij koopavonden, koopzondagen 
of braderieën. Verhuren voor gebruik op festivals, 
personeelsfeesten, trouwerijen of markten? 
Er zijn vele mogelijkheden. 
Aandacht gegarandeerd met deze authentieke 
rollende keuken. 

Een kijkje in de keuken 
van Classic Foodtruck Garage

Het bouwproces van oldtimer 
tot classic foodtruck
Het begint bij het verwerven van een geschikte 
auto. We zoeken heel Europa af naar Peugeots 
van het type J7. De trucks zijn gebouwd tussen 
1969 en 1980 en hebben een unieke authentie-
ke uitstraling. Natuurlijk moeten zij in goede con-
ditie zijn. Bij gebreken worden de nodige repa-
raties uitgevoerd om de auto technisch in 
perfecte staat te krijgen. Vanzelfsprekend volgt 
een APK-keuring.

Monteren van het verkoopluik
Vervolgens gaan wij over tot het inbouwen van 
een verkoopluik. Met u wordt bepaald waar het 
luik moet komen en hoe groot deze moet zijn. 
Naar wens kunnen tot drie verkoopluiken gemon-
teerd worden: links, rechts en achterzijde. 
Alvorens het luik uitgeslepen gaat worden, wordt 
het dak ondersteund tegen doorzakken en een 
stalen frame aangebracht om stevigheid te krijgen 
in de constructie. De originele klassieke belijning 
wordt weer teruggebracht om de authentieke uit-
straling te behouden. Met gasveren wordt het luik 
omhooggehouden en bij het sluiten stevig vergren-
deld met twee sloten aan de binnenzijde.

Classic Foodtruck Garage is een jonge innovatieve onderneming 
die zich heeft gespecialiseerd in het restaureren en ombouwen 
van klassieke voertuigen tot rijdende keukens. Bij de bouw hou-
den wij rekening met de historische uitstraling en blijft de origi-
nele belijning bewaard. 

Zo hebben wij bijvoorbeeld diverse Peugeots van het type J7  
gerestaureerd en voorzien van een volledig ingerichte keuken  
en een authentieke trailer van de Duitse brandweer uit 1952  
omgebouwd tot foodtrailer.
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Spuiten
Ons autospuitbedrijf is gespecialiseerd in het 
restaureren van oldtimers. Voordat de buiten-
kant van de auto in de eindkleur(en) wordt 
gespoten, ontvangt u van ons een uitnodiging 
om te komen kijken en met behulp van een 
kleurenstaal de kleur(en) te kiezen. Na goed-
keuring gaan we over tot de voorbewerking 
en vervolgens het spuiten. In overleg wordt de 
binnenkant (de verkoopruimte) in nagenoeg 
dezelfde kleur gespoten als het plaatmateriaal 
dat voor het bekleden van de wanden wordt 
gebruikt. Dit geeft een frisse en hygiënische 
uitstraling.

Een van de leukste momenten is het opbou-
wen van de auto. Het verkoopluik is al ge-
monteerd. Bumpers, ramen, lampen en spie-
gels maken het af. Ziedaar; het eindresultaat 
van het exterieur! 

Wist u trouwens dat we zelfs 
een Hema Foodtruck voor de 
verhuur hebben?

Onze Classic Foodtruck, speciaal bestemd 
voor de verhuur, exclusief voor Hema.



Inbouw verkoopruimte
In de offerte zijn de afspraken vastgelegd met 
betrekking tot het inbouwen van keukenappara-
tuur, vloerbekleding, verlichting, kasten/lades en 
werkbladen. Voor de wandbekleding en de bin-
nenzijde van de kasten wordt speciale, voor de 
voedingsindustrie gemaakte, kunststofbeplating 
gebruikt. Alles wordt afgekit met speciale twee-
componentenlijm.

Electra en apparatuur
Aan de onderkant van de auto worden stan-
daard twee CEE-aansluitingen gemonteerd.  
Met behulp van verlengsnoeren kan de truck 
aangesloten worden op het 220-volt netwerk, 
eventueel met een verloopstekker. Er komt een 
aparte groepenkast met twee aardlekschake-
laars, 16-ampère gezekerd. 

Verhuur
Wij hebben in onze verhuurvloot een truck speciaal 
bestemd voor de Hema. U als Hema ondernemer 
kunt deze truck dus bij ons huren. Wij kunnen de 
truck aanbieden met diverse concepten, zélfs met 
personeel. Wij komen de Truck op de dag van 
verhuur bij u brengen, sluiten alles aan en geven 
u een volledige uitleg voor gebruik. Na de huur-
periode komen wij de truck weer ophalen en zor-
gen we voor de eindschoonmaak. 

Huisstijl
Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van 
de truck kunnen we de aankleding verzorgen van 
uw truck. Bestickering met tompouces, stroopwa-
fels of rookworsten, of uw complete huisstijl; het 
kan allemaal. Met behulp van (bewerkte) foto’s 
kunnen wij een beeld geven van het eindresultaat.

Tot slot
Classic Foodtruck Garage vindt het belangrijk om 
de lijnen met de opdrachtgever kort te houden.
Zo is ondergetekende uw persoonlijk aanspreek-
punt en draagt zorg voor begeleiding van het 
hele proces. Na elke belangrijke fase in het 
bouwproces ontvangt u een uitnodiging voor een 
bezoek en houden wij u regelmatig op de hoog-
te met beeldmateriaal via WhatsApp, SMS of 
e-mail. Vanzelfsprekend zijn alle fases erop ge-
richt uw foodtruck af te leveren op de afgespro-
ken datum, mét persoonlijke toelichting. 

Classic Foodtruck Garage nodigt u graag uit 
voor een persoonlijke ontmoeting. U bent van 
harte welkom in onze showroom in Montfoort. 
Of... wij komen langs bij uw bedrijf, mét een 
foodtruck.

Uw persoonlijk adviseur
Jochem Verhoef, Classic Foodtruck Garage

Tel. 06-13132373  |  info@classicfoodtruck.nl  |  www.classicfoodtruck.nl

origineel bewerkte foto


