
Marc Huisman: "Zonder arrogant te zijn hoor, maar ik zou niet weten waarom
we niet zouden winnen!"

Marc Huisman Autobedrijf BV
IHét alternatief voor de
merkdealer
'Innovatief, onderscheidend en ambitieus' geeft

Marc Huisman als steekwoorden om Marc Huis-

man Autobedrijf te typeren. Het bedrijf dat hij

twee jaar geleden oprichtte, wist zich met een
nieuw concept in korte tijd op de kaart te zetten.

"We zijn een universele garage met de uitstraling van een dealer.
Wij beschikken voor alle automerken over diezelfde faciliteiten
en kwaliteiten als een merkdealer, maar hebben meer voordelen.
Naast reparatie en onderhoud leveren we tevens nieuwe en jong-
gebruikte auto's van alle merken. Kortom, als professionele uni-
versele garage zijn we hét alternatief." Bij binnenkomst in het
ruime pand, waarin voorheen een BMW-dealer gevestigd was,
valt meteen de frisse appeltjesgroene huiskleur op. Een bewuste
keuze, vertelt Marc Huisman, die het frisse, jonge karakter van
het bedrijf uitstraalt. In twee jaar tijd bouwde hij het bedrijf van-
uit het niets op, en wist het bovendien winstgevend te maken,
een mooi staaltje van ambitie, die voor de jonge onderneming zo
kenmerkend is. "Inspelend op veranderde regelgeving, bieden
we een innovatief concept, waardoor de klant niet meer op de
merkdealer is aangewezen," vertelt hij enthousiast. "Want ook
met jongere auto's kan men bij ons terecht. Bovendien bieden
we nog meer voordelen, zoals lagere prijzen, persoonlijke bena-
dering en het gemak om bij de overstap naar een ander automerk
niet naar een andere garage te hoeven."

Door de diversiteit van merken kan het bedrijf ook voor zake-
lijke klanten veel betekenen. "Door onze kleinschaligheid kunnen
we snel op wensen inspelen; de betrokkenheid van onze mede-
werkers is groot. Diverse grote bedrijven in de regio zijn inmid-
dels klant bij ons." Aan klanttevredenheid en nazorg besteedt
Marc Huisman opvallend veel aandacht. "Klanten worden altijd
nagebeld enlof gemaild. Gemeten resultaten zijn zwart op wit op
internet terug te vinden." De Sterkste Schakel Verkiezing ziet
Marc dan ook met vertrouwen tegemoet. Lachend: "Zonder arro-
gant te zijn hoor, maar ik zou niet weten waarom we hem niet
zouden winnen!".
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