Bedrijfsreportage

Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: Lex Salverda

Met uitbreiding verstevigt Heron Auto positie in de Kop van Noord-Holland

Meer auto’s bij
Heron Auto
Dankzij de overname van Volkswagen dealer Theo Rood in Opmeer en SEAT
dealer De Dreu in Zwaag en Enkhuizen kan Heron Auto nog beter inspelen
op de wensen van zijn klanten. “SEAT is bovendien een prachtig merk en een
mooie aanvulling op ons aanbod van Audi en Volkswagen.”

H

eron Auto directeur Rob Visser
is uitermate enthousiast over de
twee nieuwe West-Friese vestigingen van zijn bedrijf. “In Zwaag en Enkhuizen zaten we ook al, maar met Opmeer
en de tweede locatie in Enkhuizen zijn
we nog beter bereikbaar voor de klanten
in deze regio.” Daar komt de uitbreiding
met een extra merk nog bij. Heron Auto
voert de merken Volkswagen, Volkswagen
Bedrijfswagens en Audi Service. “SEAT
dealer De Dreu heeft een goede naam
opgebouwd. Voor veel bedrijven past SEAT
heel goed in het wagenpark en daar gaan
wij sterk op inspelen.” Heron Auto heeft
in Noord-Holland ook nog vestigingen in
Purmerend, Volendam, Amsterdam-Noord
en Koog aan de Zaan. Daarmee bestrijkt het
bedrijf een groot deel van Noord-Holland.

mensen hebben een vakkundige opleiding
en worden regelmatig bijgeschoold. Dat
geldt ook voor het personeel van Theo
Rood en De Dreu dat nu bij ons in dienst
is”, legt Visser uit. “Een duurzame en
langdurige relatie met de klant is bij ons
een vanzelfsprekendheid.” Met de toename
van het aantal medewerkers groeit ook het
aandeel specialisten.
Stern Groep

Heron Auto is onderdeel van de beursgenoteerde Stern Groep, een organisatie met
een brede merkenportefeuille. In combinatie met de andere Stern bedrijven kan
Heron Auto nog meer diensten aanbieden
op het gebied van automobiliteit

Klant centraal

Heron Auto

Dankzij de uitbreiding van het aantal vestigingen nemen ook de mogelijkheden om
de service richting de klanten nog verder
uit te bouwen en te verbeteren toe. Heron
Auto biedt diverse diensten aan en kan nu
ook de klanten van de nieuwe vestigingen
een totaalpakket leveren. “Denk aan voordelig vervangend vervoer, financieringen,
leasing, verhuur en schadeherstel”, zegt
Visser. De verschillende vestigingen kunnen elkaar op diverse vlakken uitstekend
aanvullen. Klanten profiteren dus direct van
de uitbreiding van het autobedrijf.

De Marowijne 53
1689 AR Zwaag
T 0229 - 27 66 00
De Veken 5
1716 KE Opmeer
T 0226 - 35 30 54
De Dolfijn 6
1601 MG Enkhuizen
T 0228 - 35 35 50
Overige vestigingen: Amsterdam-Noord,
Koog aan de Zaan, Purmerend en Volendam.

De deskundigheid van de medewerkers
staat centraal bij Heron Auto. “Al onze

info@heronauto.nl
www.heronauto.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23

