• 50 Jaar

Autobedrijf Theo Klaassen:

50 jaar ervaring en knowhow

D

Dit jaar bestaat Autobedrijf Theo Klaassen een
halve eeuw: 50 jaar ervaring en knowhow op
autogebied. Een mijlpaal! We spraken met
oprichter Theo Klaassen en zoon Jacques
Klaassen over hun gedeelde passie: auto’s en
tevreden klanten.
“Ik kreeg van mijn vader op mijn achttiende een
Renault 4 CV toen ik in dienst moest. Ik was meteen verkocht”, blikt Theo terug. “In 1960 startte
ik hier aan de overkant tegenover ons huidige
pand mijn eigen autobedrijf. De eerste auto voor
de handel was mijn eigen Renaultje 4, ik verkocht hem voor 400 gulden.”
Autobedrijf Theo Klaassen verkocht in het begin
voornamelijk VW-kevers, die waren toen erg in
trek. “Onze klanten kwamen vooral uit de regio
rond Nijmegen. We moesten het toen al hebben
van de mond-tot-mond-reclame van tevreden
klanten. Een tevreden klant is je beste ambassadeur. Dat was toen zo en nu nog steeds. Veel van
onze vaste klanten in de tweede en soms al derde
generatie vertellen nog weleens dat hun ouders
of grootouders bij mij hun eerste VW kever kochten.”

Veeleisende klant als uitdaging
In 1970 verhuisde het autobedrijf naar de huidige locatie. In 1972 vond nog een uitbreiding
plaats van de showroom en werd de werkplaats
gebouwd. Zoon Jacques nam de zaak in 2005
over, hij erfde de autopassie van zijn vader. Hij
volgde daarom de gerichte IVA opleiding voor
de autobranche in Driebergen en ging in Den
Haag aan de slag bij een grote Mercedes-dealer.
“Op een gegeven moment vroeg mijn vader of ik
in de zaak wilde komen werken of liever in Den
Haag wilde blijven. Daar hoefde ik niet lang over
na te denken en in 1991 ben ik in het familiebedrijf gestart. In 2005 nam ik de zaak helemaal
over. We hebben een vaste klantengroep die we
echt koesteren”, legt Jacques uit. “Die komen
terug vanwege de goede service en natuurlijk de
garantie en kwaliteit van de auto’s die we leveren. Ook in deze branche geldt ‘eerlijkheid duurt
het langst’. Alleen op die manier kun je een
lange termijn relatie met de klant opbouwen. Als
je waarmaakt wat je belooft en altijd klaarstaat
voor je klanten, vertellen ze dat verder en zo
groeit je klantenkring. Het lijkt een simpele marketingstrategie, maar het kost enorm veel disci-
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pline en energie om dat dagelijks waar te maken.
De klanten zijn veel mondiger en veeleisender
geworden. Ze zijn goed geïnformeerd en weten
wat ze willen. Voor ons is de veeleisende klant
juist een uitdaging, het houdt je scherp en alert.
In feite een permanente kwaliteitscontrole voor
je organisatie.”

Zuiver kwaliteit
Over de assortimentsamenstelling heeft Jacques
een uitgesproken mening en deelt die visie met
zijn vader. “Wij verkopen alleen kwaliteitsauto’s,
voornamelijk in het segment net boven de middenklasse en hoger. Voornamelijk Europese
auto’s van zuivere kwaliteit tussen de 2 of 5 jaar
oud. Géén geïmporteerde auto’s met een vage
kilometerhistorie, géén opgelapte schadeauto’s.
De klant kan de herkomst en het onderhoud
helemaal natrekken aan de hand van onderhoudsboekjes. Bovendien leveren we alleen
auto’s met Bovag-garantie en Nationale Autopas.
We werken al jaren met vaste leveranciers die
weten welke strenge eisen we stellen.”

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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