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Lid worden van A.A.S. Schadeherstel; dat lukt 
je niet zomaar! “De leden van onze coöperatie 
moeten op een groot aantal punten aan 
strenge eisen voldoen om te worden toegela-
ten”, vertelt Nicole Spenkelink. “Logisch, want 
we streven met elkaar optimale kwaliteit na. 
Om dat te bereiken faciliteren wij onze leden 
op het vlak van onder meer relatiebeheer met 
onze opdrachtgevers (de verzekeraars) , in-
koop, communicatie, positionering, strategie, 
nieuwe ontwikkelingen, opleidingen en klant-
tevredenheid. Onze leden zijn gesitueerd in 
heel Nederland en hebben elk hun eigen ver-
zorgingsgebied.” Het bijzondere aan A.A.S. is 
dat de leden het beleid bepalen. Dat gebeurt 
via het landelijk bestuur én via de verschillende 
regioraden. Beide organen worden gevormd 
door betrokken ondernemers. “Wij ondersteu-
nen hen en sturen mee”, legt Nicole Spenke-
link de rol van A.A.S. uit. “Door samen en ge-
lijkwaardig op te trekken voelen de onderne-
mers zich sterk betrokken bij ons label. 

Daarnaast biedt het een prima platform om 
samen te sparren, elkaar te inspireren én te le-
ren van de ander. We hebben daarnaast een 
grote gezamenlijke missie: er zijn voor onze 
klanten! Want die staan bij al onze activiteiten 

centraal Voor hen betekent het A.A.S -
lidmaatschap van hun autoschadehersteller 
een garantie op kwaliteit en maximale ontzor-
ging na autoschade. Als A.A.S. maken wij af-
spraken met hun verzekeraar die vervolgens 
leiden tot een perfecte afhandeling van een 
schade bij een A.A.S.-aangesloten bedrijf. Zo 
mag je rekenen op gratis vervangend vervoer 
en hoef je geen beroep te doen op je eigen 
risico. Na schadeherstel krijg je je auto in uit-
stekende conditie terug en is ie meteen ook 
gewassen en gestofzuigd. Zo doen A.A.S-
bedrijven dat!” Ook Vermeulen Autoschade is 
vanzelfsprekend aangesloten bij de coöpera-
tie. “En daar zijn we erg blij mee. Ik heb eige-
naar Kees Vermeulen leren kennen als een 
voortreffelijk ondernemer en een man die 
voortdurend naar mogelijkheden zoekt om het 
zijn klanten nóg beter naar de zin te maken. 
Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat 
hij daar uitstekend in slaagt! 
Want daarin beoordelen de klanten de dienst-
verlening van het team Vermeulen maar liefst 
met  een 9,1 gemiddeld! Ook binnen onze 
coöperatie toont hij zich betrokken en ideeën-
rijk. Hij is een zeer waardig vertegenwoordiger 
van ons label!  Mooi is ook dat hij kans heeft 
gezien zijn onderneming uit te breiden met 
nieuwbouw. Een mooi signaal van vertrouwen 
in de toekomst. En terecht!  Vermeulen Auto-
schade is een prima voorbeeld van een A.A.S.-
lid dat op alle fronten klinkende resultaten laat 
zien en innovatief ingesteld is. Dat is zeker een 
felicitatie waard!”

‘De klant staat altijd centraal!’
Voor en door de leden; A.A.S. Schadeherstel

‘Na schadeherstel krijg je je auto in uitstekende conditie
terug en is ie meteen ook gewassen en gestofzuigd. 

Zo doen A.A.S-bedrijven dat!’

Voor en door de leden; dat is de 

kracht van A.A.S. Schadehrstel, 

een landelijke coöperatie van 

 85 deskundige autonome schade-

herstelbedrijven die volgens de 

hoogste standaarden denken en 

doen. Nicole Spenkelink geeft als 

directeur leiding aan A.A.S. Een 

interview.
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Aan dat laatste was overigens al geen gebrek 
bij Vermeulen Autoschade. Het FOCWA-er-
kende en tot de AAS Autoherstel behorende 
bedrijf bouwde de voorbije 27 jaar in een ge-
staag tempo aan een voortreffelijke reputatie 
én een uitstraling die niet ophoudt bij vesti-
gingsplaats Krimpen aan de Lek. “Het is be-
langrijk om op het netvlies van je klanten én 
potentiële klanten te staan”, weet Kees Ver-
meulen. “Maar nog oneindig veel belangrijker 
is dat je werk levert dat elke toets der kritiek 
kan doorstaan en je goede naam elke keer 
weer bevestigt. 
Uiteindelijk draait het in mijn optiek maar om 
één ding: optimale klanttevredenheid. Omdat 
te bereiken heb je meer nodig dan alleen tech-
nisch vakmanschap. Ook inlevingsvermogen, 
een vriendelijke klantbehandeling en de juiste 
randvoorwaarden horen bij ons bedrijf. De eer-
ste opvang na schade, helpen met het invullen 
van formulieren, de afwikkeling met de verze-

keringsmaatschappij, een gratis leenauto of 
leenfiets, een was- en poetsbeurt bij aflevering; 
wij zorgen er voor. En dat blijven we doen!”

Kees Vermeulen is geen man die trots als een 
pauw door ‘zijn’ nieuwbouw loopt, al geeft ie 
na enig aandringen wel aan dat ie stiekem 
‘best een beetje groos’ is als hij vanaf de 
Tiendweg zijn bedrijfspand ziet staan. “Ik weet 
nog goed hoe ik ooit begon in een oude 
schuur in Ouderkerk”, vertelt hij. “Destijds kon 
ik niet bevroeden dat de zaak zich zo zou ont-
wikkelen. Duidelijk is echter ook dat ik die 
stappen niet alleen heb gezet. Ik prijs me ge-
lukkig met het team. Een goede ploeg van ge-
motiveerde vakmensen die onze bedrijfscultuur 
op een prima manier uitdragen. Ik ben hun 
daar dankbaar voor. Net als onze trouwe en 
steeds verder uitbreidende klantenkring én 
onze professionele relaties. Hun vertrouwen is 
ons alles waard!”

Vertrouwen is ons alles waard
Het klinkt zo simpel: 300 m2 erbij. Kees Vermeulen en zijn team zien die extra ruimte als meer dan alleen maar vier-

kante meters. “Het vergrote bedrijfsoppervlak maakt het mogelijk om onze klanten nóg beter van dienst te zijn”, 

zegt de directeur-eigenaar van Vermeulen Autoschade. “Meer ruimte en een duidelijke routing vergroten het over-

zicht en de efficiency. Met andere woorden: we winnen verder aan professionaliteit!”

Vermeulen Autoschade herstelt schade 
aan elk type auto en heeft officiële 
merkerkenningen van Toyota, Citroën 
en Opel. Men repareert voor de 
volgende verzekeraars: Achmea. 
Schadegharant/Glasgarant,  VvAA 
(Arts en Auto), NH 1816, Topherstel, 
Dealerdiensten/Bovemij, Ditzo, HDI 
Gerlings, Klaverblad, Polisvoormij, 
TVM, Voogd en Voogd en diverse 
andere concerns.
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Een ‘voorbeeldbedrijf’
Jan Vente, wethouder van Economische 
Zaken van de gemeente Krimpener-
waard, is dol op bedrijvigheid en felici-
teert alleen dáárom al Vermeulen Auto-
schade met de nieuwbouw en de uitbrei-
ding. “Dit soort bedrijven dragen bij aan 
de vitaliteit van Krimpen aan de Lek”, 
zegt hij.”En ze bewijzen ook dat je in en 
vanuit de Krimpenerwaard prima kunt 
ondernemen. Voor de klanten is het ook 
een uitkomst. Je hoeft de regio niet uit 
om schade aan je auto goed te laten her-
stellen. ‘Vermeulen’ geldt zeker ook in 
dat opzicht als ‘voorbeeldbedrijf’ voor ie-
dereen die in de Krimpenerwaard succes-
vol wil gaan ondernemen.”

Jan Vente bezoekt regelmatig bedrijven 
in zijn werkgebied. “De reden is simpel, 
je kunt als gemeente wel economisch be-
leid voeren, maar wat is dat waard als je 

de praktijk niet hebt ervaren? Ik ben bij 
elk bedrijfsbezoek nieuwsgierig naar wat 
de ondernemer doet en waar hij of zij te-
gen aan loopt bij de gemeente. Niet elk 
probleem los je meteen op, maar je kunt 
wél werken aan mogelijke oplossingen. 
Soms kun je bedrijven écht helpen, bij-
voorbeeld door als brug te fungeren tus-
sen ondernemers, ze met elkaar in con-
tact brengen, met ze mee te denken als 
het gaat om het aantrekken van nieuw 
personeel. We doen graag ons best om 
drempels weg te nemen, maar beseffen 
ook dat er nog genoeg te verbeteren is 
om onze dienstverlening naar het be-
oogde niveau ‘8’ te tillen.”

“Ik feliciteer Kees Vermeulen en zijn 
team van harte met hun vernieuwde en 
uitgebreide zaak. Hij mag met recht trots 
zijn op zijn bedrijf! 

Architect die mensen blij maakt
Verwacht van Jan Buijs geen ‘onmogelijke’ 
ontwerpen of een starre houding als het om 
architectuur gaat. “Bij  alles wat ik maak staan 
de wensen van de opdrachtgever centraal. 
Het gaat erom dat mijn ontwerp in creativiteit 
en functionaliteit volledig aansluit bij wat de 
klant wil.”

Het in Krimpen aan den IJssel gevestigde Ar-
chitectenbureau Jan Buijs bestaat inmiddels 
26 jaar. In die ruim kwart eeuw bouwde Jan 
Buijs aan een voortreffelijke reputatie in zo-
wel de particuliere als zakelijke markt. 

Uitdaging
“Ik zie in elke opdracht een interessante uit-
daging”, vertelt hij. “Of het nu gaat om een 
uitbreiding van een huis of een compleet 
nieuwe woning, een bedrijfshal of een ap-
partementencomplex; ik vind het mooi om 
met een ontwerp te komen waar mensen 
blij van worden. Ik ben bij alles wat ik doe 
‘constructief’ ingesteld en houd ook de be-
taalbaarheid van een ontwerp scherp in de 
gaten. Daarbij word ik ondersteund door 
bouwkundige bureaus met wie ik al jaren sa-
menwerk. Onder mijn supervisie worden 
door hen de werktekeningen en de bestek-

ken gemaakt. Bijzonder aan Architectenbu-
reau Jan Buijs is ook dat men snel inzetbaar 
is. “Wie met bouw- of verbouwplannen rond-
loopt en die met mij wil delen, zit binnen een 
week met me aan tafel om de zaken door te 
nemen. Snel daarna kom ik met een ont-
werp.” 
Buijs is daarnaast een maatschappelijk be-

trokken architect. Zo tekende hij voor het 
ontwerp van een ‘kinderdorp’ voor Haïtiaanse 
weeskinderen. Het project is inmiddels bijna 
voltooid. “Ook dat is mooi om te doen”, 
glimlacht hij. “Iets creëren waar mensen ple-
zier aan beleven; dát is mijn passie.”

www.janbuijs.nl 

Voor Vermeulen Autoschade 
ontwierp Jan Buijs de uitbreiding 
van het bedrijfspand. “Een 
interessant project. Over het 
eindresultaat mogen we dik 
tevreden zijn. Het is 
representatief én functioneel.”
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RegioBank zelfstandig adviseur en Zuyderle-
ven Groep delen een kantoor in winkelcen-
trum Raadhuisplein te Lekkerkerk. “En dat is 
buitengewoon prettig voor onze klanten”, 
weet Edwin Wink, één van de bekende gezich-
ten van Zuyderleven. “Ze kunnen daardoor 
voor een breed scala aan zaken op één plek 
terecht en beschikken over alle expertise.  Wij 
geloven in de menselijke maat én menselijk 
contact als het om onze beide vakgebieden 
gaat. Eerst is er de persoon, daarna bouwen 
we aan de oplossing in bijvoorbeeld de vorm 
van een verzekering of hypotheek. Een proces 
waarin we onze klanten van a tot z meenemen, 
zodat we zeker weten dat de oplossing exact 
past bij de wensen en behoeften van de klant. 
Dat is een heel andere werkwijze dan  iemand 
binnen krijgen en meteen een verzekerings-
pakket te presenteren, waar soms aspecten 

Dichtbij de klant, de mens centraal

Regio Bank zelfstandig adviseur en Zuyderleven Groep

“Vermeulen Autoschade is één van 
de autoschadeherstellers met wie wij 
graag zaken doen”, vertelt Edwin 
Wink. “We zie het bedrijf als ons 
‘verlengde visitekaartje’.  Ook bij 
Vermeulen staat de klant te allen tijde 
centraal en lopen ze net als wij een 
stapje harder om hem/haar te 
ontzorgen. Dat spreekt ons aan!”

aan zitten waar de klant niets aan heeft of te-
veel voor betaalt. Wij geven de klant aan-
dacht, te beginnen met het inventariseren van 
zijn of haar situatie en wensen. Van daaruit kij-
ken we naar wat bij iemand past en brengen 
we advies uit. Het resultaat: maatwerk! Niet 
voor niets is onze slogan: Zuyderleven: dan 
weet je het zeker.’”

Deze persoonlijke werkwijze past Zuyderleven 
niet alleen toe bij nieuw af te sluiten overeen-
komsten, ook bestaande klanten mogen reke-
nen op het vakmanschap van de Zuyderleven-
adviseurs. “We bekijken bij al onze particuliere 
en zakelijke klanten periodiek of hun lopende 
verzekeringen nog passend zijn. Je zou dat 
kunnen vergelijken met een ‘APK’. Mochten 
veranderingen nodig zijn dan nodigen we de 
klant uit om de zaken met ons door te nemen. 

Ook mensen die niet bij ons verzekerd zijn 
kunnen altijd bij ons terecht om hun bij tussen-
personen afgesloten polissen door te laten lo-
pen. Het komt regelmatig voor dat aanpassin-
gen nodig zijn. Dat geldt ook voor polissen en 
contracten van bedrijven die op tafel komen. 
Soms zie je dat daar aan al vele jaren niets is 
aangepast. Dat zou niet mogen gebeuren, 
maar het werkt vaak wél zo. Iedereen die twij-
felt of zich goed wil laten voorlichten, is wel-
kom om een afspraak te maken of ons kantoor 
binnen te lopen. Want ook daarin zijn we 
uniek! Waar veel banken en verzekeraars zich 
hebben teruggetrokken uit het landelijk ge-
bied, zijn wij juist versterkt aanwezig. Om de 
simpele reden dat we meer dan ooit geloven 
in verbinding én persoonlijk contact. Zo werkt 
het bij RegioBank zelfstandig adviseur en de 
Zuyderleven Groep!”

www.zuyderleven.nl

Hecht u, als het om bank- en verzekeringszaken gaat, waarde aan persoon-

lijk contact én op maat gesneden advies? Dan is het goed te weten dat  

RegioBank zelfstandig adviseur en de verzekering-, hypotheek-, bedrijfs-

financiering, leasing- én pensioenspecialisten van Zuyderleven Groep u 

volledig kunnen ontzorgen.
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“Wij zijn zeer te spreken over Vermeulen Auto-
schade”, zegt Marcel Folman, directeur/eigenaar 
van het in Schoonhoven gevestigde expeditiebe-
drijf Smit Logistics BV. “Kees Vermeulen ken ik 
nog vanuit de tijd dat ik in Krimpen aan de Lek 
woonde. Een nuchtere, oprechte en toegankelijke 
man die altijd in oplossingen denkt. Dat is prettig 
zakendoen, kan ik je wel vertellen. En voor zijn 
medewerkersteam geldt precies hetzelfde: vak-
mensen met het hart op de juiste plaats.”

Marcel Folman ervoer het vakmanschap van Ver-
meulen Autoschade voor het eerst toen hij 
schade had gereden met zijn Volvo XC90. “Ik was 
op weg naar een tenniswedstrijd toen ik bij een 
bruggetje een fietser de ruimte wilde geven en 
vergat dat er een betonnen paaltje stond…. Die 
verruïneerde vervolgens de hele zijkant van mijn 
auto. Ik baalde flink want die Volvo was pas een 
half jaar oud. Mijn tennismaat Thijs van Roon ad-
viseerde me om contact op te nemen met Ver-
meulen Autoschade. Daar heb ik geen moment 
spijt van gehad. Ik kreeg mijn auto weer als nieuw 
terug. Perfect! Datzelfde gold ook toen mijn 
vrouw met haar Seat Ibiza schade had gereden. 
Vanaf dat moment zijn we fan van Vermeulen Au-
toschade. Privé én zakelijk.”

John Nederend staat bij het in Capelle aan den 
IJssel gevestigde bedrijf Eticoll BV aan het hoofd 
van de technische dienst’. “Dat betekent onder 
andere dat ik het wagenpark beheer en ervoor 
zorg dat schades en reparaties op de juiste plek-
ken worden ‘weggezet’”, vertelt hij. “We hebben 
vijf Mercedes Sprinters, één Volkswagen Crafter, 
een Mercedes bakwagen en zo’n twintig perso-
nenauto’s waarmee onze buitendienstmedewer-
kers rijden. Dat gebeurt over het algemeen net-
jes, want er is slechts af en toe sprake van schade 
aan de voertuigen. In al die gevallen laten we het 
herstel graag plaatsvinden bij Vermeulen Auto-
schade. Om de eenvoudige reden dat dat een 
goed en vertrouwd adres is en afspraak bij Kees 
en zijn team afspraak is. Dat is voor ons als be-
drijf belangrijk omdat veel valt en staat bij mobili-
teit .” 

Eticoll geldt als specialist als het gaat om de pro-
ductie van zelfklevende etiketten voor – vooral- 
de food-industrie. “Wanneer je in een super-
markt je boodschappen doet is de kans groot 
dat je Eticoll-producten tegenkomt”, weet John 
Nederend, zelf al meer dan twintig jaar in dienst 
van de bloeiende en innovatieve onderneming 
die op zijn vakgebied een sterke positie heeft 
opgebouwd. Het bedrijf heeft ook vestigingen in 
Spanje ( een drukkerij) en Balgië ( een verkoop-
dependance) 

‘Nuchtere 
toegankelijke 
vakmensen’

‘Een goed en 
vertrouwd adres’

Klanten aan het woord



7

VERMEULEN AUTOSCHADE

Het comfort van Citroën
Citroën staat voor comfort, veel ruimte en 
kwaliteit. Rijders van het Franse automerk kun-
nen het beamen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat Autobedrijf Broere uit Krimpen aan 
den IJssel mag rekenen op even enthousiaste 
als trouwe klanten.

Piet Broere is directeur van het aan de Lekdijk 
73 gesitueerde familiebedrijf waar je terecht 
kunt voor onderhoud, reparatie, apk en jonge 
occasions. “Het is een genoegen om Citroën-
dealer te zijn”, stelt hij vast. “Zeker met de 
huidige modellenlijn scoren we uitstekend. 
Verwonderlijk is dat niet, want van de com-
pacte en uiterst zuinige C1 tot en met de 
gloednieuwe C5 Aircross hebben we in elk 
segment auto’s beschikbaar die niet alleen 
zeer aantrekkelijk ogen, maar die schoonheid 
ook nog eens weten te combineren met on-
gekend rijplezier en heerlijke luxe.”

De C5 Aircross scoort niet alleen visueel, hij is 
ook vanwege de hoge instap en het grote 
ruimteaanbod een auto waar je letterlijk en fi-
guurlijk alle kanten mee opkunt. De fijne stoe-
len en het weergaloze veercomfort maken het 

plaatje af.  De C4 Cactus beschikt eveneens 
over kwaliteiten waar je bij andere merken 
vaak veel meer voor betaalt dan bij Citroën. 
Met zijn vanaf-prijs van 21.990 euro krijg je 
heel veel auto voor een prettig bedrag. De C3 
en C5 Aircross completeren het modellenpa-
let; echte gezinsauto’s met de luxe die je zou 

verwachten in een hoger segment. Attractief is 
ook de bedrijfsautolijn van Citroën. Van de 
Berlingo tot en met de Jumper is er in vele va-
rianten volop keuze. Meer weten? Kom gerust 
langs bij Autobedrijf Broere! 

www.autobedrijfbroere.nl 

“Sinds een jaar of drie werken we 
tot volle tevredenheid samen met 
Vermeulen Autoschade. Kees en 
zijn team zijn vakmensen, die 
hoogwaardige kwaliteit leveren. 
We feliciteren ze dan ook van 
harte met de nieuwe mijlpaal 
voor het bedrijf.”
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Gefeliciteerd namens FOCWA
Uiteraard is Vermeulen Autoschade aangeslo-
ten bij FOCWA, de landelijke organisatie die 
de bij haar aangesloten autoschadeherstelbe-
drijven vertegenwoordigt. De bedrijven die 
FOCWA-lid zijn bieden de consument daar-
mee de zekerheid dat ze volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaard werken.

Femke Teeling is sinds drie jaar directeur van 
FOCWA. “Er zijn zo’n 1100 bedrijven bij ons 
aangesloten”, vertelt ze. “Stuk voor stuk on-
dernemingen die onze slogan ‘Veiligheid 
door vakmanschap’ elke keer weer in de 
praktijk waarmaken.” 

Milieubewust
Vermeulen Autoschade ís zo’n bedrijf. Men 
investeert voortdurend in techniek, personeel 
en opleiding en is voortreffelijk in staat om 
ook gecompliceerde autoschades goed aan 
te kunnen. Daarnaast werkt men milieube-
wust en transparant. Kortom: een bedrijf waar 
je als consument volledig op kunt vertrou-
wen.”

FOCWA is als brancheorganisatie het aan-
spreekpunt en dé vraagbaak voor de bij haar 
aangesloten bedrijven. Femke Teeling consta-
teert dat het autoschadeherstelvak steeds 
meer van autoschadeherstellers vraagt.” 

Techniek
Dat heeft alles te maken met de steeds ge-
compliceerder wordende techniek, zoals de 
in auto’s toegepaste elektronica en de mate-
riaalsoorten . “Het up to date houden van 
kennis én de toepassing daarvan in de prak-
tijk wordt steeds belangrijker. Wij controleren 
die eisen streng en strikt. Uiteindelijk staan 
we met z’n allen voor de veiligheid van de 
consument. Daar mag je nooit concessies aan 
doen. Van bedrijven die niet aan die eisen be-
antwoorden, nemen we afscheid. In 2018 de-
den we dat met tweehonderd bedrijven die 
de FOCWA-norm niet langer haalden. 
Vermeulen Autoschade voldoet volledig aan 
de nieuwste normen. Daarmee en natuurlijk 
ook met de nieuwbouw/uitbreiding feliciteer 
ik ze namens FOCWA van harte!”

Veiligheid door vakmanschap

FOCWA FELICITEERT
VERMEULEN AUTOSCHADE

MET DE NIEUWBOUW/UITBREIDING
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Toyota en Suzuki dichtbij!
Voor een nieuwe of gebruikte Toyota of Suzuki 
hoef je de Krimpenerwaard niet uit. Want zo-
wel in Krimpen aan den IJssel als Schoonhoven 
is er een vestiging van Autobedrijf Van Schaik. 
En dat is goed nieuws in een tijd waarin veel 
automerken hun dealerbedrijven steeds verder 
centraliseren en daarmee letterlijk afstand cre-
eren.

“We merken dat onze klanten ons als ‘dealer 
dichtbij’ waarderen”, vertelt Robert Schimmel, 
bedrijfsleider van Toyota van Schaik in Krim-
pen aan den IJssel. “Bij ons kunnen ze terecht 
voor het merk Toyota, ons zusterbedrijf in 
Schoonhoven voert Toyota en Suzuki. Beide 
vestigingen beschikken over een fraaie, ruime 
showroom met daarin de nieuwste modellen, 
een mooi palet aan jonge gebruikte auto’s en 
uitstekend geoutilleerde werkplaatsen met au-
totechnici van het hoogste niveau, ook als het 
gaat om onderhoud, reparatie en APK van an-
dere merken.”

Op modellengebied heeft Van Schaik even-
eens veel te bieden. Zo fonkelt de nieuwe 

Toyota Corolla je in drie varianten tegemoet: 
als sedan-, hatchback- én stationuitvoering. 
Spectaculair is ook de gloednieuwe Toyota 
Camry, een even fraaie als krachtige hybride 
waarmee het Japanse kwaliteitsmerk een ui-
terst aantrekkelijk geprijsde aanwinst in het za-
kelijke segment aanbiedt. Bij Suzuki is de vol-
ledig nieuwe Jimny een eyecatcher en mag 
ook de vernieuwde Vitara op veel enthousiaste 
reacties rekenen. Om over de andere model-
len van de beide automerken nog maar te 

zwijgen. Autobededrijf van Schaik is gevestigd 
aan de Parallelweg 2 in Krimpen aan den IJssel 
en de Broeikweg 33 te Schoonhoven.

www.schaik.nl 

Je slaagt altijd bij Harvest Promogifts!
Relatiegeschenken, bedrijfskleding, werkkle-
ding, promotieartikelen en kerstpakketten; bij 
Harvest Promogifts slaag je altijd!

De corebusiness van Harvest Promogifts is de 
laatste jaren verschoven naar relatiegeschen-
ken, bedrijfskleding en kerstpakketten. Daar-
naast vertegenwoordigt de aan de Van 
Utrechtweg 65 in Krimpen aan den IJssel (be-

drijventerrein Stormpolder) gevestigde be-
drijf het gereputeerde internationale tennis-
merk Babolat met rackets en toebehoren. 
“We verkopen alles van Babolat”, zegt Onno 
Terlouw. “Ook dat is ontzettend leuk om te 
doen.”
Eigenaar Onno Terlouw begon Harvest Pro-
mogifts 22 jaar geleden en bouwde sindsdien 
aan een  onderneming die zowel grote be-

drijven (Trekpleister, Kruidvat, Bison, de Falck 
Group en Belfor) als het MKB en kleinere or-
ganisaties tot zijn klanten mag rekenen. “Ook 
hier in de Krimpenerwaard wordt veel een 
beroep ons gedaan”, weet Terlouw. “Vermeu-
len Autoschade is één van de vele trouwe 
klanten uit deze regio. Die samenwerking be-
gon in 2008. We leveren Kees sinds die tijd 
een keur aan promotieartikelen waaronder  
reclamepennen, hobbymensjes, ruitenkrab-
bers, pepermuntjes en verzorgen verder be-
drijfskleding en kerstpakketten voor het be-
drijf. Vermeulen op zijn beurt is onze vaste 
autoschadehersteller. Tot volle tevredenheid.”
 
Harvest Promogifts is om verschillende rede-
nen interessant voor de zakelijke markt. “Ons 
hoge serviceniveau en onze flexibiliteit wor-
den zeer gewaardeerd”, weet Onno Terlouw. 
“We doen alles om het onze klanten perfect 
naar de zin te maken. Daarnaast wordt het als 
een pluspunt gezien dat we als familiebedrijf 
onafhankelijk zijn van andere partijen. Ook 
onze laagdrempeligheid wordt gewaardeerd. 
Je kunt hier altijd zo de showroom binnen-
stappen. Dat vinden we alleen maar leuk!”

www.harvestpromogifts.nl

“De band met Vermeulen Autoschade 
is  goed en hecht”, vertelt Robert 
Schimmel. “Groot pluspunt is dat 
Vermeulen officieel  erkend Toyota-
schadehersteller is.  Een fijne en 
geruststellende gedachte.”

“We wensen Kees en zijn team 
veel succes en plezier toe in 
hun vernieuwde bedrijfspand 
en hopen nog jaren zaken te 
mogen doen met Vermeulen 
Autoschade.”
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“Ik werk hier inmiddels bijna 24 jaar”, vertelt 
chef-autospuiter Arjan Hoogenboom (43). 
“En met veel plezier. Dat heeft te maken 
met het feit dat ik een mooie baan heb, 
maar zeker ook met de sfeer binnen het be-
drijf. We hebben een jong team van allemaal 
gelijkgestemde mensen. Elk op hun eigen 
gebied zijn het echte specialisten die vak-
werk leveren. Ik voel me verbonden met hen 
én met Kees Vermeulen. Ik zie in hem méér 
dan alleen een werkgever. Hij en alle ande-
ren ervaar ik als ‘familie’. Bij dit bedrijf ben 
je bovendien geen nummer, maar bovenal 
een mens.”

Bob Vermeulen (22) werkte vier jaar bij een 
ander autoherstelbedrijf voor hij toetrad tot 
de zaak van zijn vader Kees. “Pa wilde het 
me niet te gemakkelijk maken, ha ha! ‘Eerst 
elders ervaring opdoen en dan kijken we wel 
of je hier aan de slag kunt’, zei hij destijds. 
Dat was bij nader inzien een prima idee. Ik 

heb me zo goed kunnen ontwikkelen en be-
wust voor het vak gekozen.”Bob Vermeu-
len’s taken zijn: voordemonteren, lijsten met 
onderdelen maken, uitlijnen, voorruiten ver-
vangen, platwerken en auto’s opbouwen. 
“Hoe het me bevalt? Top!”

Andrew Roos (33) is ‘de stem’ en ‘het ge-
zicht’ voor iedereen die contact zoekt met 
Vermeulen Autoschade. De aimabele recep-
tionist is sinds 2016 in vaste (fulltime) dienst 
en werkte eerder al een tijdje parttime. “Ik 
heb een mooie job bij een mooi bedrijf”, 
zegt hij. “Waarbij ik kan doen wat ik graag 

Drie bevlogen en tevreden
 vakmensen

doe: mensen ontzorgen en zorgen voor opti-
male klanttevredenheid.”

Over de nieuwbouw/verbouw zijn Andrew, 
Arjan en Bob zeer enthousiast. “Het is nu 
veel gemakkelijker werken voor iedereen”, 
verwoordt Arjan Hoogenboom de algemene 
opinie binnen Vermeulen Autoschade. 
“Voorheen werd het vanwege de sterk toe-
genomen stroom van schadeauto’s steeds 
meer passen en meten om het proces goed 
te laten verlopen. Vanaf nu hebben we let-
terlijk en figuurlijk meer ruimte en kunnen 
we nog efficiënter werken. Er is bovendien 
gekozen voor een duidelijker segmentering 
binnen de werkplaats én een vaste routing. 
Een auto komt binnen, volgt een bepaald 
traject en rijdt uiteindelijk aan de andere 
kant van de zaak als nieuw naar buiten. Ide-
aal. Zo kunnen we weer jaren vooruit én de 
gegarandeerde kwaliteit blijven leveren waar 
mensen ons zo op waarderen.”

Arjan Hoogenboom, Bob Vermeu-

len en Andrew Roos hebben in ie-

der geval twee dingen gemeen: ze 

houden van hun vak en voelen zich 

– net als hun collega’s- zeer be-

trokken bij Vermeulen Autoschade.

Ik zie in hem méér
dan alleen

een werkgever
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“Kees Vermeulen en zijn team hebben 
een mooi bedrijf waar we graag zaken 
mee doen. Wat ik in Kees bewonder is 
zijn permanente drive om het beste uit 
zichzelf en zijn medewerkers naar 
boven te halen. Hij is daarnaast heel 
ondernemend. De uitbreiding van zijn 
bedrijf is daar een mooi voorbeeld 
van.”

Jatech: snel en goed
Jatech geldt als een belangrijke spe-
ler op de regionale markt van auto-
materialen. “We werken business-to-
business en zijn dus niet direct gericht 
op de consument”, vertelt directeur 
Jan Nederlof. “Onze klanten zijn 
voornamelijk garagebedrijven en au-
toschadeherstelbedrijven. We leveren 
ze snel; vaak al binnen een uur als het 
om artikelen gaat die we op voorraad 
hebben staan. En wat niet op voor-
raad staat wordt in principe binnen 
één dag bezorgd, tenzij het een wel 
héél bijzonder onderdeel betreft.” De 
automaterialenbranche is de voorbije 
tientallen jaren sterk veranderd, weet 
Jan Nederlof, zelf al vier decennia in 
het vak actief. “De onderhoudsinter-
val van een hedendaagse auto ver-
schilt sterk met die van vroeger”, 
weet hij. “Destijds moest om de 5000 
en 10000 kilometer een beurt worden 
uitgevoerd. Die tijd ligt achter ons. 

Daarnaast is het wagenpark enorm 
veel breder geworden. Dat betekent 
dat er oneindig veel meer onderdelen 
op de markt zijn. Neem alleen al het 
uitlatengamma van Opel. Vroeger 
stonden er in het ‘uitlatenboek’ drie 
exemplaren vermeld, anno 2019 heb 
je te maken met 60 soorten.” De 
liefde voor het autovak is er bij Jan 
Nederlof niet door beïnvloed. “Er 
stroomt nog altijd olie door mijn lijf”, 
grijnst de ondernemer, terwijl hij ons 
meeneemt naar zijn grote vierwielige 
liefde: een witte Cadillac Sedan de 
Ville uit 1962. De Amerikaan schoon-
heid toont ons haar prachtige lijnen, 
inclusief de zo kenmerkende vinnen. 
“Ze is mooi hè?”, stelt Jan Nederlof 
een retorische vraag. “Ik kan er intens 
van genieten! Die liefde voor auto’s 
zit diep, hoor.”

www.jatech.nl 

Opel Dekker: vertrouwd dichtbij
In een wereld waarin steeds meer autodealer-
bedrijven samensmelten tot grootschalige lo-
caties blijft Opel-dealer Dekker in Krimpen 
aan den IJssel als relatief kleine onderneming 
fier overeind.

“Wij geloven in ons concept, waarin een per-
soonlijke benadering en sterke service naast 
ons vakmanschap de sleutelwoorden vor-
men”, zegt Marcel Dekker, samen met zijn 
vader eigenaar van de familieonderneming 

aan de IJsseldijk 253 A. “En we merken dat 
heel veel klanten onze filosofie waarderen. 
Als je hier de zaak binnen loopt dan zie je 
vertrouwde gezichten van een bedrijf dat zich 
al meer dan vijftig jaar een betrouwbare part-
ner toont.  Ooit begon mijn opa het bedrijf, 
daarna nam mijn vader het over en sinds en-
kele jaren heb ik samen met pa de dagelijkse 
leiding. Ik houd me vooral bezig met de com-
merciële kant, mijn vader geniet nog elke dag 
van het verkoopklaar maken van de auto’s. 

Voor onze medewerkers geldt dat plezier 
ook. Onze klanten zien en merken dat: ze 
voelen zich bij ons geen nummer en weten 
dat ze perfect geholpen worden, ook ná aan-
koop van een nieuwe of gebruikte auto.”

Occasion
Opel Dekker heeft niet alleen alle succesvolle 
nieuwe Opel-modellen klaar staan in de 
showroom, het bedrijf blinkt ook uit in een 
aantrekkelijk en scherp geprijsd occasionaan-
bod, waarin niet alleen jonge, gebruikte 
Opels met weinig kilometers de aandacht 
trekken, maar ook courante modellen van 
verschillende andere merken te zien en te 
koop zijn.“Daarnaast kan iedereen bij ons te-
recht voor reparaties, onderhoud, apk-keu-
ring, schadeafhandeling, zomer- winter- en 
airco-checks aan alle merken en alle types au-
to’s”, somt Marcel Dekker op. “Ook zijn we 
Euromaster-vestiging en dat is ideaal voor 
leaserijders die hun banden moeten verwisse-
len. Voorheen moesten ze naar Rotterdam of 
Ridderkerk. Nu kan dat lekker dichtbij!”

www.dekkerkrimpen.nl 

“Vermeulen Autoschade is 
onze officieel Opel-erkende 
partner voor schadeherstel. 
De samenwerking verloopt 
perfect. We wensen het 
bedrijf alle goeds toe in 
haar vernieuwde en 
uitgebreide bedrijfspand.”
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Glasvezeltechniek: 
haal de toekomst in huis!

Voor Vermeulen Autoschade 
realiseerden Martech en 
Fibernow een ultramoderne 
IT-omgeving met toepassing 
van glasvezeltechnologie. “Dit 
bedrijf heeft daarom alle 
voorwaarden in zich om nog 
flink te groeien”, glimlacht 
Marco Adriaansen. “En dat is 
een felicitatie waard!”

Supersnel up- en downloaden, 

alle communicatie over één lijn, 

een stabiele internetverbinding, 

een sterk vergrote bandbreedte 

die volledig is toegerust op de 

groei van uw activiteiten én forse 

besparingen op de lange termijn;  

met de toepassing van glasvezel-

techniek door Fibernow haalt u 

het allemaal binnen in uw bedrijf 

of woning.

“Fibernow is een nationaal opererende onder-
neming”, vertelt glasvezelspecialist Benno 
Smits. “Aanvankelijk werkten we onder de vlag 
van ICT-bedrijf Martech, maar begin 2018 zijn 
we verzelfstandigd tot een aparte BV. De jaren 
daar aan voorafgaand zagen we in de markt 
een steeds grotere behoefte ontstaan aan het 
adequaat benutten van glasvezeltechniek. 

Door het samenbrengen van mensen met meer 
dan 25 jaar ervaring op het gebied van verbin-
dingen, glasvezel, telecom en IT hebben we 
alle kennis en ervaring om iedere opdracht tot 
in detail goed in te vullen en uit te voeren”.

Dat het gebruik van glasvezelverbindingen een 
enorme vlucht heeft genomen, merken ze bij 
het in Krimpen aan den IJssel gevestigde Fi-
berbow dagelijks. “Die belangstelling is niet 
verwonderlijk”, zegt Smits. “Vooral in het be-
drijfsleven wordt het besef steeds sterker dat 
men met gedateerde koperverbindingen en de 
bandbreedte van ISDN en COAX onvoldoende 
is toegerust op de toekomst. Glasvezelverbin-
dingen gaan met de snelheid van het licht en 
biedt zonder enige milieubelasting (dus 
‘groen’) ongestoord internet, probleemloos 
werken in de cloud en kraakheldere, onver-
traagde telefonie. Bovendien biedt glasvezel 
variaties in keuze voor internetsnelheid en 
groeit het flexibel mee met de processen die 
het bedrijf nodig heeft. Je kunt als het ware in-
stappen met een kleine verbinding en vervol-
gens oneindig doorgroeien. Met andere woor-
den: de beslissing om glasvezel te benutten is 
meteen ook een keuze voor een zorgeloze toe-
komst!” Ook in de Krimpenerwaard is de be-
langstelling voor glasvezel groot, zo merkt Fi-
bernow. “We hebben op verschillende plaatsen 

projecten gerealiseerd of nog in uitvoering”, 
vertelt Benno Smits. “In Stolwijk bijvoorbeeld, 
en in Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en 
Krimpen aan de Lek. Stuk voor stuk gaat het 
hier om bedrijventerreinen waar bedrijven col-
lectief voor glasvezel kiezen. Er liggen al weer 
verschillende nieuwe aanvragen op mijn bu-
reau, ook van particulieren die bijvoorbeeld als 
groep wijkbewoners voor glasvezel kiezen in 
het kader van ‘fiber to the home’. Die bunde-
ling van bedrijven of particulieren is essentieel 
vanwege de kosten van een project. Glasvezel 
aanleggen is niet goedkoop, maar de kosten 
per aansluiting nemen sterk af wanneer er col-
lectief wordt ingekocht. Dat maakt het een in-
teressante investering.”

Prettig te weten is ook dat Fibernow elk pro-
ject van a tot z opzet en begeleidt, waardoor 
klanten met slechts één aanspreekpunt te ma-
ken hebben. “Extra pluspunt: Martech is op de 
achtergrond inzetbaar met al zijn technische 
knowhow op IT-gebied ”, zegt Martech-direc-
teur Marco Adriaansen. “We hebben alle op-
lossingen in huis én systemen die samenhan-
gen met glasvezel in relatie tot de cloud en big 
data. Kortom: ook wij helpen onze klanten mee 
met het nemen van de juiste beslissingen.”

www.fibernow.nl 
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Verwonderlijk is het niet dat Atlas Computers 
klanten uit de hele regio mag verwelkomen in 
haar zaak op winkelcentrum De Korf te Krim-
pen aan den IJssel. Het is de combinatie van 
vriendelijkheid, vakkennis en service die het 
hem doen! 
Bij Atlas Computers kun je terecht voor aan-
schaf, onderhoud en reparaties van een 
nieuwe of gebruikte PC of laptop, de aankoop 
van een tablet, superscherp geprijsde inktcar-
tridges en een keur aan accessoires. 
Daarnaast biedt de winkel full-service op het 
gebied van onderhoud en reparaties. Ook 
mensen met een kapotte smartphone of tablet 
kunnen er terecht. “Of men de spullen ooit 
heeft gekocht bij een andere zaak dan de 
onze, vinden we niet relevant”, zegt eigenaar 
Giorgos Konstantinou. “Iedereen met een pro-
bleem is welkom en helpen wij.” Daaronder 
zijn regelmatig mensen die bijvoorbeeld een 
PC of laptop hebben aangeschaft bij een elek-
tronicawarenhuis en er achter komen dat die 
zaak niet veel meer is dan een ‘dozenschuiver’. 
Met andere woorden: je koopt een artikel, je 

krijgt de doos met inhoud en in geval van pro-
blemen willen ze niets voor je betekenen. “Bij 
Atlas Computers werkt het anders: wij helpen. 
Adequaat. En als je bij ons een computer 
koopt, dan zetten we tegen een kleine vergoe-
ding alle gegevens over zodat je meteen aan 
de slag kunt. 

Ook hebben we een APK-service voor PC’s 
waarbij we de computer grondig controleren 
en hem weer helemaal up to date brengen. Ik 
zeg altijd maar zo: spullen kun je overal kopen, 
maar voor service en een blijvend tevreden 
gevoel moet je toch echt bij Atlas Computers 
zijn”, stelt Giorgos Konstantinou vast.

Vanzelfsprekend: Atlas Computers

‘Wij feliciteren als bevriende onderneming en 
leverancier van de computers Kees Vermeulen en 
zijn team met de uitbreiding en vernieuwing van 
hun bedrijfspand. Van harte!’

Luijten-VVZ is officieel dealer van Cromax in Zuidwest 
Nederland. Naast de verkoop van autolak bestaat het 
productassortiment van groothandel Luijten-VVZ uit 
een breed scala aan gereedschap en aanverwante 
materialen. Via het eigen vervoer is Luijten-VVZ in 
staat om te leveren binnen 24 uur. 

Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 

Luijtenvvz.nl  |  info@luijtenvvz.nl  | Dordrecht, Goes, Vlissingen, Terneuzen, Capelle a/d IJssel, Barendrecht en Gorinchem
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Het eerste wat opvalt bij binnenkomst van 
het kantoor in hartje Krimpen aan de Lek is 
de fraaie maquette van het centrumgebied. 
De nieuw te bouwen herenhuizen in het ka-
der van de Markt van Krimpen, de tweede 
fase van Plan Molenweide, de projecten De 
Waag en ’t Slot; ze zijn allemaal in miniatuur-
versie te zien en vervolmaken straks het toch 
al zo mooie dorpscentrum. 

“De verwachting is dat de projecten nog dit 
jaar ‘loskomen’”, zegt Etiënne van Druenen, 
makelaar bij Den Boer Makelaardij. “De 
Markt van Krimpen behelst acht herenhuizen 

Tal van nieuwbouwprojecten 
op stapel!

Krimpen aan de Lek bruist van de 

nieuwe woningbouwprojecten! 

Bij Den Boer Makelaardij en 

Den Boer Financiële Planning 

weten ze daar  letterlijk en

 figuurlijk alles van! 

en 22 appartementen aan het water. We heb-
ben ze al in verkoop. Ook wordt ’t Slot gere-
aliseerd, een fraai gelegen complex met vijf-
tien appartementen. En dan verwachten we 
ook nog gebouw De Waag met tien apparte-
menten en daarnaast zal op korte termijn 
fase 3 en 4 van Plan Molenweide van start 
gaan. Kortom: er staat veel op stapel en wij 
zijn er als lokale makelaar nauw bij betrok-
ken.”

De belangstelling voor de verschillende pro-
jecten is groot. “Wij merken dat aan de vele 
mensen die bij ons binnen lopen en zich laten 
informeren via de maquette en de artist im-
pressions”, zegt financieel adviseur John den 
Boer. “Die belangstelling is logisch, want de 
behoefte aan luxe en gunstig gelegen appar-
tementen is groot. We hebben al flink wat in-
schrijvingen mogen noteren. Niet alleen van 
mensen uit Krimpen aan de Lek, maar ook uit 
bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel, Lekker-
kerk, Capelle en Rotterdam. Wie zich nog wil 
aanmelden is vanzelfsprekend welkom.”

De realisering van de nieuwbouwprojecten 
betekent ook dat er straks elders in Krimpen 

aan de Lek woningen vrijkomen. “En dat is 
weer ideaal voor starters en jonge mensen 
die ooit zijn weggetrokken uit het dorp en 
graag willen terugkeren”, weet Etiënne van 
Druenen. “Kortom: we creëren met elkaar 
een mooie, nieuwe dynamiek waar iedereen 
blij van wordt.” “Ën tegelijkertijd zie je ook 
het winkelbestand van Krimpen aan de Lek 
een positieve ontwikkeling doormaken”, 
voegt John den Boer er aan toe. “We kregen 
er onder meer een Kruidvat-vestiging bij, als-
mede een Berekuil-patisserie en een snack-
bar. Van enige leegstand is geen sprake meer. 
Je kunt straks compleet terecht in ons dorp. 
En nog mooier: de nieuwe projecten liggen 
op korte afstand van al deze voorzieningen.”

Den Boer Makelaardij en Den Boer Financiële 
Planning kunnen hun klanten niet alleen ont-
zorgen bij de aan- en verkoop van hun wo-
ning, ze verzorgen ook alles op het gebied 
van financiën en verzekeringen. “Dat totaal-
pakket spreekt veel mensen aan”, weet John 
den Boer. “Het biedt volledige zekerheid en 
dat geeft in alle opzichten rust.”

www.denboermakelaardij.nl

“Wij wensen Kees 
Vermeulen en zijn team 
alle voorspoed toe in hun 
vernieuwde bedrijfspand. 
Het is altijd prettig zaken 
doen met hem en onze 
auto’s zijn er in goede 
handen na schade’. 
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JDU Installatiebedrijf:
Topkwaliteit als norm

Toen Jaco den Uyl in 2003 begon als eenmanszaak kon hij niet bevroeden 

dat ‘zijn’ JDU in vijftien jaar tijd zou uitgroeien tot een gerenommeerd in-

stallatiebedrijf met veel tevreden klanten in heel Nederland. Tevredenheid 

die hem vooral zit in de combinatie met een servicegerichte aanpak, het 

stipt nakomen van afspraken en bewezen vakmanschap op het gebied van 

verwarmingstechniek en sanitairinstallaties. 

“Ik ben destijds vanuit huis begonnen”, vertelt 
Jaco den Uyl. “Heel simpel: een bord in de 
tuin, een stukje in de krant en starten 
maar!”Ervaring in de branche had Den Uyl 
toen al volop. “De jaren daarvoor werkte ik in 
loondienst”, vertelt hij. “Ik begon als onder-
houdsmonteur, werd daarna servicemonteur 
en servicetechnicus om vervolgens door te 
groeien naar de functie van bedrijfsleider. Na-
dat de onderneming waarvoor ik werkte,was 
overgenomen, nam bij mij van lieverlee de 
drang toe om voor mezelf te gaan werken. 
Het werd me net even te grootschalig en te 
onpersoonlijk en ik merkte dat dat ten koste 
ging van de aandacht voor de klant. Dat kan 
anders, bedacht ik me. En zo ontstond JDU In-
stallatiebedrijf.”
JDU Installatiebedrijf levert maatwerk op het 

gebied van verwarming (CV-ketels, warmte-
pompen, stadsverwarming, vloerverwarming), 
ventilatie en koeling (mechanische ventilatie 
en afzuiging, warmteterugwinning en aircondi-
tioning), complete sanitaire installaties voor 
toilet, badkamer en keuken) en loodgieters-
werk (dak- en zinkwerken). De onderneming 
richt zich op zowel de zakelijke als de particu-
liere markt. “De meeste van onze klanten zijn 
bedrijven, vastgoedondernemers, particuliere 
beleggers in onroerend goed en beleggings-
fondsen voor wie we voornamelijk onderhoud 
en renovatie uitvoeren”, vertelt Jaco den Uyl. 
“Ze weten dat we perfect werk afleveren  en 
24/7 paraat staan.”

Die prima reputatie leidde ertoe dat JDU In-
stallatiebedrijf de voorbije jaren een mooie 

groei doormaakte. “We hebben momenteel 
vijftien volledig gecertificeerde monteurs in 
dienst, alsmede een back-office van vier da-
mes, onder wie mijn vrouw Renée. JDU Instal-
latiebedrijf  is uiteraard volop op de toekomst 
gericht. “We gaan weer naar school”, glim-
lacht Jaco den Uyl. “Om de eenvoudige reden 
dat de techniek zich in ons vak blijft ontwikke-
len en wij in technische én adviserende zin 
voorop willen blijven lopen. De focus gaat 
langzaam maar zeker steeds meer op nieuwe 
warmtebronnen, zoals de warmtepompen en 
zonnepanelen. Beide technieken passen we 
overigens al volop toe. Ook onze nieuwe pand 
aan de Noord 117 in Krimpen aan de Lek is 
‘gasloos’ en volkomen duurzaam. Overigens 
verwacht ik niet dat verwarming door middel 
van gas al snel uit beeld zal verdwijnen. We 
blijven ons daarom op twee sporen richten.”

Overigens blijft JDU ook actief in haar andere 
pand aan de Noord 61. “Dat gedeelte van ons 
bedrijf is heringericht en behoudt haar maga-
zijn en kantoorfunctie,” aldus Jaco den Uyl. “Ik 
ben in ieder geval blij en dankbaar dat JDU In-
stallatiebedrijf staat waar het nu staat: een 
krachtige onderneming met uitstekende, ge-
motiveerde  medewerkers. Zij zijn onze ambas-
sadeurs; dat besef ik iedere dag.”

“Wij feliciteren Kees Vermeulen 
met de uitbreiding en nieuwbouw 
van zijn bedrijf. Hij heeft een 
mooie onderneming en is net als 
wij toekomstgericht bezig. 
Dat schept een band!”
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Dat is de kracht van Terlouw!
Fiat-dealer voor de Krimpenerwaard, Opel- én 
camperspecialist voor de regio en er daarbui-
ten: Autobedrijf Terlouw uit Bergambacht is 
het allebei én het adres voor onderhoud, repa-
ratie, schadeafhandeling en APK-keuringen 
van alle merken.

“We gaan op naar de 100 jaar”, glimlacht ei-
genaar Cor Terlouw van het in 1925 opge-
richte familiebedrijf. “Bijna 35 jaar daarvan zijn 
we met veel plezier Fiat-dealer. Van dat merk 
geldt vooral de 500 in allerlei varianten als een 
zeer gewild model. Die populariteit krijgt 
straks nog een extra impuls wanneer er hy-
bride en elektrische versies op de markt ko-
men. Daarnaast is men in Turijn druk bezig met 
de ontwikkeling van de opvolger van de Fiat 
Punto. En de 500-station komt er aan, onder 
de welluidende naam ‘Giardinera’”
 
Ook mensen die een camper bezitten weten 
de weg naar de Nijverheidstraat 7 in Bergam-
bacht goed te vinden. Logisch, want Terlouw 
heeft alles in huis om ook deze doelgroep per-
fecte service te bieden op het gebied van on-
derhoud, reparatie én schadeherstel. “Elk type 
camper kunnen we aan”, vertelt Cor Terlouw. 

“En dat heeft alles te maken met ons vakkun-
dige team, onze verlengde brug en de aange-
paste hoogte van onze garage. Daardoor kun-
nen we ook vrijwel alle types bedrijfswagens 
servicen en repareren. Dat alles doen we met 
volledige aandacht voor de wensen van onze 

klanten. Dat geldt ook als ze een probleem 
hebben dat meteen moet worden opgelost. 
Desnoods werken we langer door. De mobili-
teit van de klant staat hier op nummer 1: van 
personenauto tot bedrijfswagen en camper. 
Dat is de kracht van Terlouw!”

“Vermeulen Autoschade is 
al vele jaren ons vaste 
schadebedrijf. Zaken doen 
met Kees Vermeulen is 
prettig. Hij levert altijd 
vakwerk.”

A U T O S C H A D E

Bovenstaande klantenreviews zijn letterlijk overgenomen van tevreden.nl, 
een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in klanttevredenheid

100%
ontzorgen | klantgedreven | vakmanschap | betrokken

Wij          onze klanten!Wij          onze klanten!
A.A.S. Vermeulen Autoschade

Schade aan mijn auto 
is netjes gerepareerd 

er is niets meer 
van de schade te 

zien, ik werd keurig 
geholpen ondanks 

het feit dat ik na 
sluitingstijd aan 

kwam. 

we zijn prima geholpen! 
caravan kon gebracht worden op 

een door ons gewenst tijdstip; men 
had op korte termijn tijd om de 

reparatie te doen. de reparatie is 
naar volle tevredenheid opgelost.

Ik ben zeer tevreden over het 
schadeherstel, uitgevoerd 

door dit bedrijf. Mijn auto is 
prima gerepareerd, niks meer 

te zien van de schade. Door 
middel van foto’s kon ik zien 
wat er was gedaan om mijn 

auto te herstellen. De auto was 
van binnen en buiten gepoetst. 
Ik heb in de tussentijd gebruik 

gemaakt van een leenauto. 
Dat was zeer prettig. Alle 

rompslomp is mij uit handen 
genomen. excellent joB 

witH tHe cAr, 
Very pleAsAnt 

stAFF, greAt And 
trAnspArent 

commUnicAtion. 

Zeer tevreden, zowel over 
snelheid van reageren, 

bejegening en prijs/kwaliteit 
verhouding. Kan ik eenieder, 

zeker in deze regio, aanraden.

Ik ben heel erg goed geholpen 
door het bedrijf. Alles was 

heel goed geregeld. Ik kreeg 
een vervangend vervoer. Mijn 
auto ziet er keurig uit. Ik ben 
zeer tevreden. Het is niet te 

zien dat ik schade heb gehad. 
Ze hebben zelfs mijn auto 
netjes schoongemaakt en 

thuis gebracht. Ideaal! 

Men wordt zeer klant 
vriendelijk behandeld, 
je krijgt goede tekst en 
uitleg over hoe alles in 

werk gesteld wordt. Goede 
baliemedewerkster die alle 

tijd voor je neemt.
 Schadeherstel is perfect 
en ik heb geen negatieve 

opmerking. Zal ook als 
men vraagt waar men met 

schade terecht kan, dit 
bedrijf aanraden. 

Bij binnenkomst goed 
ontvangen en alles 

wordt geregeld. Zeer 
goede vakmensen, 

je krijgt je auto weer 
terug als nieuw!

Ben zeer tevreden over 
Vermeulen Autoschade, kreeg 

direct vervangend vervoer. 
Hoefde zelf niets te doen of te 
regelen. Het spuitwerk is exact 

dezelfde kleur en de gehele 
auto ziet er weer nieuw uit 

(wist niet wat ik zag).

Prima 
schadebedrijf. 

Correct 
geholpen 
en klant-

vriendelijk.
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Klaar staan voor klanten!
Een vertrouwd adres voor de aankoop van een 
goede gebruikte auto en een uitstekend adres 
voor onderhoud en reparatie aan alle merken. 
Dat is BOVAG-Autobedrijf E.J. Rooy uit Krim-
pen aan den IJssel.

Ed Rooy runt zijn zaak alweer 37 jaar. Plannen 
om het rustiger aan te gaan doen, heeft hij 
niet. “Nee joh, ik vind dit een veel te leuk vak 
om er mee te stoppen. Dit is mijn leven hè. 
Het contact met de klanten vind ik het mooi-

ste. Ik verkoop ze graag een goede auto waar 
ze zorgeloos plezier aan beleven. En mochten 
er onverhoopt problemen opdoemen, dat 
staan we klaar om voor een adequate oplos-
sing te zorgen. Mocht er een leenauto nodig 
zijn, dan leveren we die meteen. Én gratis.”
Momenteel werkt Autobedrijf E.J. Rooy met 
twee monteurs:  Theo van den Heuvel en Jes-
sie Rooy, Ed’s neef. “Theo is hier al 25 jaar dé 
technische man met enorm veel kennis van za-
ken. Elk merk is bij hem gegarandeerd in 

goede handen. Ook Jessie heeft het in de vin-
gers. Onze klanten waarderen hun aanwezig-
heid enorm. Waardering is er ook voor onze 
zeer concurrerende werkplaatstarieven en de 
persoonlijke manier waarop met onze klanten 
omgaan. Bij ons ben je geen ‘nummer’. En wij 
zijn dat ook niet voor onze klanten. Ze hebben 
hier altijd direct contact.”

Autobedrijf E.J. Rooy verkoopt gebruikte au-
to’s vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro. Hun 
kenmerken: fris, goed onderhouden, zonder 
schadeverleden én met gegarandeerde kilo-
meterstand. 
Meer weten? Kom gerust langs aan de Griend-
straat 29 of kijk op www.ejrooy.nl 

“We werken al jaren tot volle 
tevredenheid samen met Vermeulen 
Autoschade”, zegt Ed Rooy. “Klanten 
met autoschade krijgen hun auto na 
herstel altijd in topstaat terug. Ik 
feliciteer Kees en zijn medewerkers 
dan ook van harte met hun 
nieuwbouw/uitbreiding.”

Duurzaam ondernemen, meer dan een kreet!
‘Duurzaam ondernemen’; Voor Vermeulen Au-
toschade betekenen die twee woorden méér 
dan ‘zomaar een kreet’! “‘Duurzaam’ betekent 
voor mij dat je je voortdurend bewust bent 
van je maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en verantwoord omgaat met energie en het 
milieu”, zegt Kees Vermeulen. “We hebben 
duurzaamheid dan ook geïmplementeerd in 

ons beleid én in ons dagelijks handelen. Mede 
daardoor hebben we mooie stappen kunnen 
zetten.”

“Een paar voorbeelden: nog niet zo lang gele-
den verdween alle bedrijfsafval in één contai-
ner. Heden ten dage worden de afvalstromen 
gescheiden aangeleverd. Ook hebben we aan 

duurzaamheid gewonnen door met luchtdro-
gende lak te gaan spuiten. Daardoor hoeven 
we de spuitcabines niet meer op te stoken. 
Dat scheelt flink in energieverbruik. Ook heb-
ben we frequentiesturing aangebracht in onze 
spuitcabines. Het komt erop neer dat als je 
stopt met spuiten, de ventilatoren zich daarbij 
aanpassen en minder hard draaien. Ook heb-
ben we bewust gekozen voor verschillende 
kleine generatoren in plaats van één grote, die 
iedere keer werd aangezet, terwijl die grote 
capaciteit en het dito verbruik helemaal niet 
nodig waren. Ook passen we in ons hele pand 
stroombesparende led-verlichting toe en zijn 
we voor een groot deel overgestapt op accu-
gereedschap. Daarnaast zijn we zuinig op onze 
medewerkers: de toepassing van verstelbare 
krukjes en de elektrisch bedienbare grote deu-
ren in ons pand zijn voorbeelden van maatre-
gelen op dat vlak.” Vermeulen Autoschade is 
aangesloten bij WaardZaam, de regionale club 
van bedrijven en organisaties die jaarlijks tien 
procent energiereductie nastreven. Daarnaast 
staat de onderneming te boek als ‘Erkend 
Duurzaam’, een landelijke certificering die op 
zeer strenge eisen is gebaseerd.
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‘Een klant is bij ons geen nummer’
Met het dealerschap van in totaal vier auto-
merken zijn Roocar en Autobedrijf van Roon 
prominent aanwezig in de Krimpenerwaard. 
Nog mooier: beide staan te boek als echte 
familieondernemingen waar moderne tech-
niek gecombineerd wordt met ouderwetse 
service!

“Wanneer een klant hier met een probleem 
aan zijn of haar auto komt, komen we met-
een in actie”, geeft Angelo van Roon, direc-
teur van Roocar een voorbeeld van de verre-
gaande service. “Niets is namelijk vervelen-
der dan een auto die je in de steek laat. Een 
klant is bij ons geen ‘nummer’ maar een man 
of vrouw die alle aandacht verdient.” 

Bij Roocar en Autobedrijf Van Roon kun je 
niet alleen terecht voor onderhoud, repara-
tie, APK en aircoservice, men verkoopt ook 
jong gebruikte auto’s en beschikt over show-
rooms waar je de nieuwste modellen van 
Renault, Nissan, Dacia en Honda treft. Om 
met dat laatste Japanse topmerk te begin-
nen: er zijn diverse noviteiten te melden. Zo-
als de nieuwe Honda CRV (ook in hybride-
uitvoering verkrijgbaar) en de fraai gelijnde 

Civic. Renault’s nieuwe Clio is al evenzeer 
een eyecatcher én net als de Captur uiterst 
populair. Bij Nissan gelden de Cashqai en de 
Micra als ‘hardlopers’. “Met als speciaal 
nieuws dat de Micra nu ook met automaat le-
verbaar is”, zegt Angelo van Roon. “Dat laat-

ste geldt overigens ook voor de nieuwe  
X-Trail. Kortom: genoeg te zien en te ervaren 
in de vlak bij elkaar gelegen showrooms van 
Roocar en Autobedrijf Van Roon aan respec-
tievelijk de Binnenweg 1 en Stad en Land-
schap 39 in Krimpen aan den IJssel.

“We werken al een aantal 
jaren samen met Vermeulen 
Autoschade. Tot volle 
tevredenheid. Kees en zijn 
medewerkers leveren 
vakwerk waar wij en onze 
klanten zeer content over 
zijn.”
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De specialist in slopen, boren en zagen
Slopen. Boren. Zagen. De Van der Jagt 
Groep is er uitermate bedreven in. Zowel de 
zakelijke als de particuliere markt vindt in de 
Krimpense onderneming een betrouwbare 
partner die in alle opzichten vakwerk levert.

Technisch adviseur Marcel Prins is één van 
de medewerkers van het bloeiende familie-
bedrijf. “Alweer 28 jaar”, stelt hij glimla-
chend vast. “Als je hier eenmaal werkt, dan 
ga je niet zo gemakkelijk meer weg. 
Dat heeft met verschillende factoren te ma-
ken, zoals sfeer en de uitdaging om met el-
kaar topprestaties te leveren. Beide zijn hier 
dik in orde, ha ha!”

Bijzonder aan de Van der Jagt Groep is dat 
zij zowel grote projecten – zoals momenteel 
de vernieuwing van het wegdek op de Waal-
brug bij Nijmegen -  als kleine klussen ter 
hand neemt –zoals het boren van een gat 
ten behoefte van het plaatsen van een af-
zuigkap bij een particuliere klant. “We bo-
ren, zagen en slopen in de breedste zin van 
het woord”, vertelt Marcel Prins. “Nauwkeu-
rig, veilig, milieubewust én innovatief zijn 
daarbij al zestig jaar de sleutelwoorden.”

Kwaliteit zoekt men ook in de samenwerking 
met andere partijen, weet Prins. “Vandaar 
dat we graag zaken doen met Vermeulen 
Autoschade. “Kees en zijn medewerkers 
houden er dezelfde hoge standaarden op na 
als wij. Gelukkig rijden we niet al teveel 
schade, maar áls er herstel moet plaatsvin-

den, dan weten we dat we in Krimpen aan 
de Lek aan het beste adres zitten. Een kwes-
tie van vertrouwen en afspraken nakomen. 
Zo zijn onze klanten dat óók van ons ge-
wend, dus verwachten wij het ook van een 
ander. Bij Vermeulen zijn we nog nooit te-
leurgesteld.”

Wil jij werken:
 ...in ons gemotiveerde team?

...met goede arbeidsvoorwaarden?

BEL 06 54 36 79 16

VACATURE.
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Vier specialisten onder één dak!
Verzekeringen, hypotheken, administratie en bankzaken; bij Koos Rook Financiële Diensten heb-

ben we alle knowhow binnen één kantoor voor u beschikbaar. Overzichtelijker en gemakkelijker 

kán niet! We stellen onze teams van specialisten graag aan u voor in een bijzondere omgeving!

De montagespecialist 
Michel van den Brink is de financieel monta-
gespecialist van het RegioBank-team. Een 
robuust type dat elke opdracht vol zelfver-
trouwen beetpakt en technisch volmaakt 
maatwerk verzorgt. Bij Michel en zijn team 
kunt u terecht voor al uw bankzaken en hy-
potheken. Uiteraard mag dat digitaal, maar 
het kan ook face-to-face en zelfs zonder af-
spraak vooraf. U ziet het: Michel en zijn 
ploeggenoten houden van een persoonlijke 
aanpak. Kom gerust kennismaken en schudt 
de stevige hand van een vakman die al uw 
geldzaken met toewijding en precisie be-
handelt! 

De plaatwerker
Hamer, schroevendraaier. Een tikje hier. Wat 
buigwerk daar. En altijd de focus op ‘staal-
hard’ resultaat dat aan alle verwachtingen 

voldoet. Zo werkt onze ‘verzekeringsman’ 
Denny Trouwborst. Hij gaat voor het per-
fecte ‘plaatje’! Of u nu particulier of ZZP-er 
bent of in het MKB actief bent: u mag reke-
nen op een maximaal maatwerk in polis-
voorwaarden, persoonlijke aandacht en 
snelle en adequate actie wanneer u ons 
team nodig heeft. Zonder omhaal van woor-
den. Degelijk en doelgericht; daar houdt 
Denny van.  

De spuiter
Inzicht. Overzicht. Souplesse. Oog voor de-
tail. Je hebt het allemaal nodig om succes-
vol te zijn als professioneel autospuiter én 
als onderscheidend hypotheekexpert. Peter 
Rebergen en zijn team behoren in die laat-
ste categorie tot de Eredivisie van de Krim-
penerwaard! Ze zijn als onafhankelijk advi-
seurs als geen ander in staat om u het per-

soonlijk maatwerk te bieden waar u nú én 
later blij mee bent! Beken gerust ‘kleur’ en 
kies voor een hypotheek waarbij u maximaal 
‘uit de verf’ komt!

De poetser
Fluwelen touch. Oog voor de grote lijnen en 
het kleinste detail. Dat is de filosofie van de 
autopoetser. Als het gaat om het adminis-
tratief ontzorgen van onze klanten –zowel 
particulier als zakelijk-  is Arie van Ommen 
de man die met zijn uitgebalanceerde team 
van specialisten uw administratie laat blin-
ken van helderheid. Daarbij gaat het niet al-
leen om glanzende cijfers, het team fun-
geert ook graag als sparringpartner voor 
haar relaties. Belangstelling? Kies voor lean 
& clean en neem contact op.

T: 0180 - 513069 W: www.koosrook.nl

Denny Trouwborst

Peter Rebergen

Arie van Ommen

Michel van den Brink


