
Een inhoudsmeetsysteem op uw tank: 
Minder administratie, minder zorgen en minder 
risico op droogvallen
Met het Van Kessel Olie inhoudsmeetsysteem behoren te late brandstofbestellingen 
en onverwachte droogvallers tot het verleden. Het inhoudsmeetsysteem is een 
innovatief systeem waarbij Van Kessel Olie dagelijks op afstand het brandstof
niveau in uw tank(s) kan volgen en tijdig brandstof komt bijvullen, zodat u nooit 
meer onverwacht zonder brandstof zit. 

Wat moet u hiervoor doen? Niets! Van Kessel Olie plaatst kosteloos een inhouds
meetsysteem op uw tank(s). Na controle van de goede werking van het systeem, 
gaat de automatische bevoorrading van start. Vanaf dan hoeft u niet meer  
brandstof te peilen en bent u niet meer druk met bestellingen doorgeven. 

Welke voordelen levert een inhoudsmeetsysteem voor u op?
1. U hoeft zelf uw brandstofvoorraad niet meer bij te houden
2. Geen tijdverlies meer door bestellingen. Meer tijd voor prioriteiten!
3. U bent altijd verzekerd van tijdig nieuwe brandstof in uw tank
4. U valt nooit meer zonder brandstof
5. Minder leveringen dus minder hinder op uw terrein en minder facturen
6. Geen kosten voor u
7. Ook geschikt voor smeerolie en AdBluetanks

Kortom, wij nemen graag uw brandstofvoorraadbeheer uit handen, 
zodat u nergens meer naar om hoeft te kijken en u zich kunt bezig 
houden met de zaken die echt belangrijk zijn in uw bedrijf.
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Een vlotter meet dagelijks het 
brandstofniveau in uw tank.

Het brandstofniveau wordt via 
een GSM module naar onze  
afdeling Planning & Logistiek  
gecommuniceerd.

O.b.v. deze gegevens kunnen 
onze planners exact berekenen 
wanneer u opnieuw brandstof  
nodig heeft.
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