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De uitdaging
Howard Tenens is een particuliere logistieke 
onderneming met een magazijn met een 
oppervlakte van meer dan 279.000 vierkante 
meter. Hun distributievloot van 157 voertuigen 
rijdt door het gehele Verenigd Koninkrijk.

De afgelopen jaren zijn de voertuigen verouderd, 
en de camera’s ook. Dit betekende dat er veel 
kapot of onbetrouwbaar waren, en het bedrijf 
was uiteindelijk op een punt aanbeland dat ze al 
twee jaar zonder camera’s reden. Howard Tenens 
draaide dubbele diensten met korte routes overdag 
en langere routes ‘s nachts - na het verwijderen van 
de camera’s begon het aantal verzekeringsclaims 
tegen het bedrijf te stijgen, omdat ze zich niet meer 
konden verdedigen tegen de zogenaamde ‘cash for 
crash-claims’. Daarnaast waren ze ook veel meer 
tijd kwijt aan het afhandelen van claims. Een typisch 
voorbeeld is dat er op een bestuurdersrapport 
staat dat er alleen een bestuurder in de auto zat, 
maar dat er in de claim gesproken wordt over vier 
extra passagiers, die allemaal ‘last hadden van een 
whiplash’.

De oplossing
Toen Howard Tenens zijn vloot ging vervangen, 
hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om meteen nieuwe camera’s te installeren, 
en ze hebben CMS SupaTrak gekozen omdat 
wij apparatuur en ondersteunende software 
van topklasse leveren. Naast het feit dat er 
videobeelden in het voertuig worden opgeslagen, 
streamt deze live camera-oplossing ook live video 
op het CMS-systeem als er een incident, zoals een 
ongeval, gemeld wordt.

Ben Morris, directeur van Howard Tenens, 
vertelt:
De kwaliteit van de beelden van de nieuwe camera’s 
is uitstekend en we krijgen uitstekende video’s van 
de live tracking. Onze verzekeraars hebben het hun 
volledige goedkeuring gegeven en bij de weinige 
incidenten die we tot nu toe gehad hebben, is het 
heel duidelijk geweest welke partij fout zat - evenals 
hoeveel mensen er in het andere voertuig zaten. 
Voorheen hadden we nooit een claim waarbij een 
fout voor de helft toegegeven werd - dus moesten 
wij altijd betalen. Nu is het heel eenvoudig - als er 
een ongeval is, ontvangen we per e-mail een melding 
en kunnen we de video direct bekijken en het bewijs 
zien. Onze bestuurders zijn er ook dol op. We zijn 
heel erg tevreden met de resultaten tot nu toe.

Deze video wordt, naast andere gegevens die uit 
het voertuig verzameld worden door het CMS-
systeem, door de verzekeringsmaatschappij 
gebruikt om de claim te onderzoeken en er 
is een reconstructieportaal beschikbaar ter 
ondersteuning van dit proces.
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Bekijk de video met aanrijdingsreconstructie op: 
https://youtu.be/FPUpnWfm8Yo
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