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IMPORTEUR VOLVO EN SENNEBOGEN VERSTEVIGT SERVICEPROPOSITIE 

SMT wordt nieuwe naam van Kuiken 

Kuiken Groep krijgt na ruim 70 jaar historie als toonaangevend distributeur van 
constructie-, overslag- en recycling machines een nieuwe naam. Als onderdeel 
van de internationale SMT organisatie gaat het bedrijf vanaf 1 juni 2017 verder 
met één naam, een nieuw gezicht en een nieuwe ambitie.  
 

Heino Westdijk (CEO SMT Benelux) licht toe: ‘De kern van ons bedrijf blijft onveranderd. Die draait al 

generaties lang om uitstekende service voor onze klanten. Als SMT stellen we onze klanten altijd centraal. 

Met machines van de beste kwaliteit en een hoogwaardige service die bij het niveau van onze merken past.’  

 

Service die verder gaat 

SMT heeft de exclusieve distributierechten in de Benelux van de merken Volvo Construction Equipment en 

Sennebogen Green Line. Westdijk: ‘Zowel Volvo als Sennebogen zijn absolute A-merken in hun segment. 

En dat schept natuurlijk hoge verwachtingen. Daarom levert SMT een service die verder gaat en de 

verwachtingen altijd overtreft. Vanzelfsprekend vinden wij dat.’ 

 

Internationaal netwerk 

SMT staat voor Services, Machinery & Trucks. SMT bestaat uit de SMT Group voor de Afrikaanse markt, en 

SMT Benelux (de vroegere Kuiken Groep). De SMT Group is Volvo-dealer in 23 Afrikaanse landen. SMT 

heeft de ambitie om in de toekomst verder door te groeien in Europa met Volvo en Sennebogen.   

 

Krachtige positie 

Per jaar verkoopt SMT Benelux ongeveer 900 nieuwe machines. Bij deze nieuwe machines gaat het om een 

aantal van circa 70 Sennebogen machines en de overige zijn Volvo machines. Daarnaast heeft SMT voor de 

totale Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt, zo'n 150 machines in de verhuur. Aan het einde van 

ijkmoment 2016, had SMT Benelux 325 werknemers en een jaaromzet van circa 200 miljoen euro, wat SMT 

nu een krachtige uitgangspositie biedt voor de verdere uitbouw van de servicegerichte strategie. 

 

 

 

Voor meer informatie: 

SMT Benelux B.V. +31 (0)527 636 500 
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Persbericht 

 

OVER SMT 

SMT is een toonaangevend full service distributiebedrijf, gespecialiseerd in construction equipment, material 

handling en recycling equipment in de Benelux. SMT biedt integrale, full service oplossingen met de verkoop 

en verhuur van machines, onderhoud en reparatie en de verkoop van onderdelen. SMT heeft de 

distributierechten van gerenommeerde merken. In de Benelux zijn dat Volvo Construction Equipment en 

Sennebogen Green Line. SMT Benelux is onderdeel van de internationale SMT organisatie, gevestigd in 

België en actief in ruim 25 landen, voornamelijk in Noord en Centraal Afrika en de Benelux. 

 

 

 

  


