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Nieuwe website uniek in de taxi branche

ISN lanceert vernieuwde website ook in Turks en Arabisch
ISN heeftvandaag haar vernieuwde website – www.isnbv.nl - gelanceerd. Na de overname
van ISN door Quipment, eind 2008, is hard gewerkt om de website een nieuwe uitstraling te
geven.
De website -die via www.isnbv.nl en www.taxikeuring.nl te benaderen is- geeft duidelijk beeld van
de diensten en producten die ISN voor de taxi branche levert. Uiteraard worden de 2de fase
keuringen en jaarlijkse herkeuringen van taximeters, waarvan ISN er jaarlijks zo’n 6000 uitvoert,
uitgebreid onder de aandacht gebracht. ISN is dan ook NMI erkend keurder voor alle merken
taximeters. Als klap op de vuurpijl is de website ook in het Turks en Arabisch beschikbaar gemaakt.
Roy Boons directeur van Quipment: “We willen met onze producten en service altijd uniek zijn. Dat
we nu de eerste in de branche zijn die een website ook in het Turks en het Arabisch beschikbaar
hebben maakt daar ook een onderdeel van uit. We bieden een grote groep ondernemers daarmee
net dat beetje extra service!”
Over ISN
ISN is een door het Nederlands Meet Instituut (NMI) erkend keurder van taximeters en is
gespecialiseerd in het uitvoeren van '2de fasekeuringen' (keuring na inbouw) en 'periodieke
herkeuringen' (jaarlijkse keuring). Daarnaast is ISN officieel dealer van HALE (bekend van de
spiegeltaximeter), Finntax en Digitax taximeters. Inbouw en keuring kan men bij ISN in één keer
regelen.
Sinds november 2008 is ISN een zelfstandig onderdeel van Quipment. In het verleden schakelde
Quipment regelmatig Inbouw Service Nederland (ISN) in voor extra inbouw capaciteit en het
keuren van de taximeter in de QIM BCT. Een samenwerking die zo goed verliep dat besloten werd
om ISN als onderdeel van Quipment verder te laten gaan.
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