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HOE WERKT HET  

 

1. Gratis en veilig registreren: 

Registratie is gratis, er zijn geen maandelijkse of jaarlijk se bijdragen te betalen. 

Door te registreren kunt u zeer gemakkelijk een beroep doen op onze diensten 

en zal uw probleem sneller opgelost worden. Vul ons online aanvraagformulier in 

en mail het ons. Om veiligheidsredenen en om fouten te voorkomen, vragen wij 

u de namen van de personen die namens uw bedrijf onze diensten mogen 

aanvragen. Het is mogelijk dat wij om een bevestiging vragen.  

 
2. Uw klantnummer: 

U ontvangt een uniek TTP – Truck & Trail Performance klantnummer, dat als 

referentie dient voor uw bedrijf.  

 
3. 365/24/7 pechverhelping: 

 

Stuur ons een e-mail of bel ons wanneer u hulp nodig hebt:  

service24@ttp.expert      +352 28 800 24 7  

  

Onze gemiddelde responstijd is minder dan 5 minuten. 

Wij lossen het op voor u! 

 

 

4. Professionele TTP oplossingen voor alle merken: 

Al onze pechverhelpingsdiensten zijn gebaseerd op oplossingen die aanbevolen 

zijn door u, de klant. We vinden oplossingen voor alle types vrachtwagens, 

trailers, banden, huiven en koeltrailers. Binnen de 5 minuten na uw aanvraag zal 

één van onze performance managers u contacteren om het depannageproces 

op te starten. Ongeacht het probleem, land of specificatie, zal u binnen de 30 min 

de geschatte aankomsttijd van de pechhulp ontvangen. U zal regelmatig updates 

krijgen, tot het problem is opgelost. Uw follow-up is belangrijk voor ons om zeker 

te zijn dat onze oplossing voldoet aan uw vereisten en budget. 
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  5.  Betaling: 

Uw chauffeur moet ter plaatse niets betalen. Wij sturen u daarna de factuur van 

de werkplaats plus onze administratie kosten. De betalingstermijn is 15 dagen. 

Wij hebben maximumprijzen vastgelegd, u betaalt dus nooit meer. Wij werken 

enkel samen met werkplaatsen die voldoen aan onze kwaliteits-en prijsnormen.  

 

    6. Feedback: 

Uw feedback is essentieel voor de evaluatie van onze dienstverlening. Wij zullen 
u een kort evaluatieformulier sturen, voeg er gerust uw opmerkingen aan toe. 
 

 

 


