• Presentatie

Iedereen bedankt…!
Afgelopen maart vierden we ons 50 jarig

A

op een goede manier van dienst geweest bij de

bedrijfsjubileum. Familie, kennissen, vrienden

aankoop van een auto. Zij kwamen terug, maar

en relaties kwamen ons persoonlijk feliciteren

ook hun kinderen en zelfs hun kleinkinderen.

en mochten we als gast verwelkomen op ons

Autobedrijf Theo Klaassen staat hierbij midden

jubileumfeest. Burgemeester Jan van Zomeren

in de samenleving en we nemen al jaren ook

hield een toespraak en gaf daarmee blijk dat hij

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

het locale bedrijfsleven een warm hart toe-

We sponsorden in de volle breedte het vereni-

draagt. Zowel mijn vader, de oprichter van ons

gingsleven tot ver buiten de gemeentegrenzen.

autobedrijf, als ik werden flink in het zonnetje

De naam Autobedrijf Theo Klaassen prijkt op

gezet. Wij op onze beurt zetten onze medewer-

menige sponsorlijst. Diverse afgevaardigden uit

kers en klanten in het zonnetje en konden

het verenigingsleven bedankten ons dan ook

iedereen nog eens hartelijk danken voor de

hartelijk voor deze support in de afgelopen

samenwerking in de afgelopen 50 jaar. Een

halve eeuw. Vijftig jaar is een mijlpaal voor ons

geweldig jubileumfeest waar iedereen het blijk-

bedrijf, een prestatie die we alleen dankzij onze

baar goed naar zijn zin had. Leuk dat ook nage-

trouwe klanten en loyale medewerkers hebben

noeg al onze regionale collega-autobedrijven

kunnen verwezenlijken. Het motiveert je nog

als gast aanwezig waren. Het doet goed om te

eens extra om deze positieve lijn ook voor de

zien dat we elkaar, ondanks de gezonde dage-

toekomst door te zetten. Veel klanten vóór u

lijkse concurrentie, juist bij dit soort gelegenhe-

wisten de weg naar Autobedrijf Theo Klaassen

den weten te respecteren en in goede verstand-

te vinden. Zij werden vaste klanten waarmee

houding met elkaar kunnen proosten. Dit zegt

we al jaren een goede relatie hebben. Graag

iets over onze regionale collega’s in de auto-

nodigen we ook u uit om eens een kijkje te

branche, maar vooral ook iets over onze manier

nemen in onze showroom.

van zakendoen. De afgelopen 50 jaar zijn we
met persoonlijke betrokkenheid veel klanten

De Showroom
Een selectie mooie jonge auto’s in
alle segmenten van gerenommeerde merken bij Autobedrijf Theo
Klaassen BV. Allemaal met BOVAG
garantie en Nationale Autopas.

Audi A4 2.0 TFSI Proline Multitronic
Automaat 11-2006

Mercedes C 180 Kompressor Sportcoupe
Evolution 5-2005

Jacques Klaassen
Volvo S 40 D5 Summum Geartronic
Automaat 04-2006

Mitsubishi Grandis 2.4i-16V Insport
Automaat 7-persoons 05-2007

Met burgemeester Jan van Zomeren toasten op 50 jaar Autobedrijf Theo Klaassen

Opel Signum 2.2i-16V Direct Elegance
03-2004

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

!
al 50 jaar

