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Aangenaam kennismaken!
GP Groot brandstoffen en oliehandel is naast GP Groot 

inzameling, recycling, infra en engineering één van de 

onderdelen van de GP Groot groep. Sinds de oprichting in 

1917 groeide het familiebedrijf uit tot een onderneming 

met meer dan 1.000 medewerkers. De activiteiten 

binnen GP Groot lijken heel divers maar hebben één ding 

gemeen: we werken samen aan een circulaire, energie 

neutrale en klimaatbestendige toekomst.

GP Groot brandstoffen en oliehandel levert een 

kwalitatief hoogwaardig pakket brandstoffen, 

smeermiddelen en gas. Daarnaast leveren we 

tankpasdiensten en zijn we verantwoordelijk voor de 

exploitatie en bevoorrading van ruim 60 tankstations 

van de merkconcepten Total, Argos en NXT. 

We streven ernaar om voor onze klanten zoveel mogelijk 

waarde toe te voegen. Service, betrouwbaarheid, 

betrokkenheid en persoonlijk contact staan hierbij 

centraal. Wij staan elke dag voor u klaar!

KWALITEIT DOOR 
ONAFHANKELIJKHEID
GP Groot brandstoffen en oliehandel beschikt over een grote voorraad 

smeermiddelen, brandstoffen en gascilinders, zowel in de breedte als 

in de diepte, en verzorgt haar eigen logistiek. We zijn niet afhankelijk 

van derden. Hierdoor kunnen bestellingen snel en efficiënt geleverd 

worden. Als een permanente beschikbaarheid van brandstoffen en 

smeermiddelen voor u noodzakelijk is, kunnen we automatische 

bevoorrading verzorgen. Hiermee bewaken we 24/7 uw voorraadpeil 

met digitale meetsystemen.

Onze binnen- en buitendienstmedewerkers worden continu getraind 

en volgen de product- en marktontwikkelingen op de voet. Hierdoor 

kunt u te allen tijde rekenen op zowel technisch als economisch 

verantwoord productadvies. Ook voor vragen met betrekking tot 

homologaties, (milieu) wet- en regelgeving bent u bij ons aan het 

juiste adres.

Expertise in uw sector
Met meer dan 100 jaar ervaring staat 

GP Groot brandstoffen en oliehandel 

voor kwaliteit, service en expertise. 

We bedienen een breed scala 

klanten in uiteenlopende sectoren, 

waaronder:  

• Landbouw en grondverzet

• Transport

• Garagebedrijven

• Overheid

• Infra en aannemerij

• Industrie

• Voedingsmiddelenindustrie

• Scheepvaart

• Recreatie

• Installatietechniek 
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Onze service gaat verder dan het leveren van smeermiddelen, 

brandstoffen en gasflessen. Wij leveren meer dan alleen het 

verbruiksgoed en kunnen u op verschillende vlakken ontzorgen. 

MEER DAN SMEERMIDDELEN, 
BRANDSTOFFEN EN GASFLESSEN

Wat kunt u van ons verwachten?
• Technisch advies

•  Advies en ondersteuning op het gebied van milieu, duurzaamheid 

en veiligheid

•  Advies over en de levering van hulpmiddelen en opslagmateriaal

•  Advies over voorraadbeheer

•  Bemonstering en kwaliteitscontrole

•  Informatie over homologaties en equivalenten
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Gasvormige  
brandstoffen 

•  CNG: Aardgas is een fossiele brandstof 

ontstaan uit resten van planten en dieren. 

CNG is een volwaardige brandstof en verbrandt 

schoner dan benzine of diesel. CNG is vooral 

geschikt voor vervoer over een korte afstand, 

personenauto’s en licht tot middelzware 

trucks.

•  LNG: LNG is vloeibaar aardgas en heeft een 

hogere energiedichtheid dan CNG. Het is bij 

uitstek geschikt als brandstof voor zwaardere 

trucks en voor het wegtransport over grote 

afstanden.

•  Waterstof: Waterstof wordt gezien als 

dé duurzame brandstof van de toekomst. 

GP Groot draagt bij aan deze ontwikkeling 

door te investeren in de productie van groene 

waterstof uit wind.

Geavanceerde 
dieselbrandstoffen

•  Neste MY Renewable Diesel: Fossielvrij in een 

handomdraai! Neste MY Renewable Diesel, 

een HVO100, leidt tot wel 90% lagere uitstoot 

van broeikasgassen en 33% minder fijnstof in 

vergelijking met fossiele diesel.

•  Blauwe Diesel: Een FAME-vrije mix van fossiele 

diesel en HVO, zeer lang houdbaar en niet 

gevoelig voor bacterievorming. Dit maakt de 

brandstof zeer geschikt voor thuistankinstallaties 

en seizoensgebonden voertuigen.

•  ECOdiesel: Een ‘normale’ B7 EN590 diesel 

waaraan een geavanceerd additievenpakket is 

toegevoegd. ECOdiesel is lang houdbaar, heeft 

een hoger rendement en leidt tot minder uitstoot 

dan normale diesel. 

•  Hercutec: Een groene alkylaatbenzine voor 

twee- en viertaktmotoren. Volledig vrij van lood, 

benzeen, zwavel en andere aromatische stoffen. 

Beter voor mens, milieu en machine.

Voor zowel fossiele als duurzame brandstoffen 

bent u bij GP Groot aan het juiste adres. Wij zetten 

niet alleen in op verdere verduurzaming, maar ook 

op kwaliteit. Met goede doorstroomfaciliteiten 

en eigen logistiek bent u zeker van een snelle en 

efficiënte levering! 

Daarnaast levert GP Groot alle  

traditionele brandstoffen, waaronder: 

• EN590 Laagzwavelige diesel (B7 en  

 premium varianten)

•  EN228 Ongelode benzine (E10, Euro 95, 

Super plus 98 en premium varianten)

• Petroleum

UW SPECIALIST
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HOOGWAARDIGE 
SMEERMIDDELEN
Geavanceerde smeermiddelen zorgen voor een lager 

brandstofgebruik, minder slijtage en daardoor minder 

stilstand en een langere levensduur van uw voertuigen 

en materieel. Met GP Groot brandstoffen en oliehandel 

heeft u toegang tot een breed assortiment hoogwaardige 

smeermiddelen. Wij hebben voor elke klus, elke machine 

en elk voertuig een passend product, zodat u maximaal 

rendement haalt uit uw materieel!

GP Groot levert diverse soorten  
gascilinders en toebehoren 

•  Propaangas: Propaan is een zeer milieuvriendelijke 

fossiele brandstof dat onder andere wordt gebruikt in 

de horeca- en evenementenbranche, door dakdekkers 

en installatiebedrijven en voor woningen. GP Groot is 

dealer van Pro-Gas, Benegas, Antargaz en Primagaz. 

•  Heftruckgas: Voor aandrijving van heftrucks wordt 

veelal gebruik gemaakt van propaangas in vloeibare 

vorm. GP Groot beschikt over een grote huurvloot 

heftruckcilinders. 

•  Industrieel gas: GP Groot is dealer van Supergas en Air 

Products en levert een breed scala industriële gassen: 

menggas, argon, formeergas, acetyleen, zuurstof, 

koolzuurgas, stikstof, en helium.

•  Koelgassen: In samenwerking met Uniechemie 

levert GP Groot een volledig en actueel assortiment 

F-koelgassen. 

•  Equipment: GP Groot is dealer van Laskar en levert 

een breed assortiment toebehoren voor gascilinders, 

zoals reduceer- en omschakelautomaten, snij- en 

lasapparatuur.

Onze merken 

Argos Oil: Multifunctionele smeermiddelen van een hoge 

kwaliteit tegen een vriendelijke prijs.

JAX: Een breed assortiment voedselveilige producten 

voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Q8Oils: Een breed assortiment smeermiddelen dat aan 

alle belangrijkste OEM-eisen voldoet. 

Total Lubricants: Biedt een uitgebreid aanbod 

smeermiddelen voor de automotive, agrarische, 

industriële en marine sectoren.

Texaco Lubricants: Een uitgebreid assortiment motoroliën 

voor personenauto’s, heavy duty dieselmotoroliën voor 

vrachtwagens en industriële smeermiddelen. 

Glycol koelvloeistof: GP Groot beschikt over een eigen 

afvullijn en kan naar behoefte, elk gewenst volume Mono 

Propyleen Glycol (MPG) of Mono Ethyleen Glycol (MEG) 

leveren.

Gas wordt voor talloze toepassingen gebruikt. 

Door onze ruime kennis en ervaring en het 

brede assortiment kunnen wij iedere klant een 

passende oplossing bieden. 

GASCILINDERS  
EN EQUIPMENT
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Naast verbruiksgoederen levert GP Groot twee 

mobiliteitskaarten. Zo is er voor ieder wat wils. Beide 

kaarten bieden voordeel, gemak en veiligheid onderweg.  

•  GP Groot tankpas: Een zeer voordelige tankpas 

waarmee u en uw medewerkers 24/7 veilig en 

gemakkelijk kunnen tanken bij zo’n 500 Nederlandse 

tankstations. Daarnaast ontvangt u een overzichtelijke 

verzamelfactuur en vele andere extra’s. De tankpas is 

er voor elke onderneming, of u nu één of vijfhonderd 

voertuigen heeft. Met de GP Groot tanklocatie-

app zoekt en navigeert u eenvoudig naar het 

dichtstbijzijnde tankstation. 

•  Total Card: De Total Card van GP Groot is dé tankpas 

voor de zakelijke rijder die regelmatig nationaal en 

internationaal onderweg is. De pas wordt op meer 

dan 16.000 tankstations in 21 verschillende landen 

geaccepteerd.

NXT Mobility – Klaar voor de toekomst 
NXT Mobility is een initiatief van GP Groot en is hét totaalconcept voor duurzame mobiliteit. NXT helpt 

ondernemers het klimaat- en milieueffect van hun mobiliteit te minimaliseren. Dit doen wij onder andere 

door het aanbieden van laadoplossingen voor elektrische voertuigen

•  NXT laadoplossingen: NXT Mobility biedt 

oplossingen voor het laden van elektrische 

voertuigen. Zowel voor thuis, op het werk 

of op openbaar terrein. NXT biedt diverse 

laders van de kwaliteitsmerken ABB en 

Alfen. Het kiezen van een passend laadpunt 

is maatwerk en afhankelijk van het type 

voertuig(en), de aanwezige netaansluiting 

en persoonlijke wensen. NXT helpt u graag 

de juiste keuze te maken. 

•  NXT Mobility laadpas: Met de laadpas van 

NXT kunt u overal in Nederland en op meer 

dan 200.000 locaties in Europa laden. 

MOBILITEITS
KAARTEN
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Wij ontzorgen u
Gemak, optimale bereikbaarheid, kennis van zaken, 

snelle levering en uitstekende producten, dat zijn de 

fundamenten van onze dienstverlening. Onze collega’s 

reageren snel en verwerken elke aanvraag met de hoogst 

mogelijke zorg en aandacht. Wij zijn u graag van dienst!

088 - 472 03 50

sales@gpgroot.nl

gpgrootbrandstoffen.nl

telefoon

e-mail

website


